Jaunimo vasaros mokymai "Stiprūs įvairovėje", 2021 m. rugpjūčio 8 - 14 d., Trakų raj.

Laikas
7:30 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30

Atvykimas (8 d.)

9:45 – 11:00
11:00 – 11:30

11:30 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 21:30

21:30 – 22:30

Atvykimas nuo 16 val.
Vakarienė
Mokymų atidarymas,
vadovų prisistatymas.

I DIENA (9 d.)
Kėlimasis, mankšta
Pusryčiai
Ryto ratas savoje šeimynoje
Artimesnis susipažinimas savo
"šeimynoje", komandinės
Arbatos pertraukėlė
Geresnis savęs ir grupės
pažinimas įveikiant „Socialinio
suflerio“ iššūkių trasas.
Pietūs
Geresnis savęs ir grupės
pažinimas įveikiant „Socialinio
suflerio“ iššūkių trasas.

Arbatos pertraukėlė
Žygio eigos pristatymas ir
tikslų išsikėlimas, maršrutų
Maudynės prižiūrint
gelbėtojui
Vakarienė

Dienos aptarimas
Laisvas laikas / Gero klimato
grupė
Susipažinimas savo
Dirbtuvės (pasirinktinai): 1)
„šeimynoje“, lūkesčių
naudojimasis kompasu,
mokymams formulavimas. orientavimasis 2) stalo
žaidimai 3) tenisas, tinklinis,
krepšinis 4) laisvas laikas

PROGRAMA
II DIENA (10 d.)
III DIENA (11 d.)
Kėlimasis, mankšta
Kėlimasis, mankšta
Pusryčiai
Pusryčiai
Ryto ratas savoje šeimynoje Ryto ratas savoje šeimynoje
Įvadas į žygį: maršruto
Žygis
planavimas ir tikslų
Arbatos pertraukėlė
Arbatos pertraukėlė
Pažintis su Lietuvos
Žygis
kariuomene.

IV DIENA (12 d.)
Kėlimasis, mankšta
Pusryčiai
Ryto ratas savoje šeimynoje
Medijų raštingumo
dirbtuvės su doc. dr. Vincu
Arbatos pertraukėlė
Medijų raštingumo
dirbtuvės su doc. dr. Vincu
Grigu
Pietūs
Atvira erdvė diskusijoms,
svečių apsilankymas

Pietūs
Pasirengimas žygiui:
pastogės statymas, laužo
kūrimas, apranga žygio
metu

Pietūs
Žygis

Arbatos pertraukėlė
Įvadas į aktyvų jaunimo
dalyvavimą
Maudynės prižiūrint
gelbėtojui
Vakarienė

Arbatos pertraukėlė
Poilsis po žygio

Arbatos pertraukėlė
Atvira erdvė diskusijoms

Maudynės prižiūrint
gelbėtojui
Vakarienė

Maudynės prižiūrint
gelbėtojui
Vakarienė

Dienos aptarimas
Laisvas laikas / Gero klimato
grupė
A grupė: pirtis, baseinas
B grupė: boulingas ir laužas

Žygio aptarimas
Dienos aptarimas
Laisvas laikas / Gero
Gero klimato grupė
klimato grupė
A grupė: pirtis, baseinas
KAKAVINĖ
B grupė: boulingas ir laužas

Naktinis žaidimas „Druskos
gabenimas“ (būtina turėti
prožektorių!)

V DIENA (13 d.)
Poilsis po naktinio žaidimo

Išvykimas (14 d.)
Kėlimasis
Pusryčiai

Makšta, pusryčiai
Išvykimas nuo 9 val. iki 12
Ryto ratas savoje šeimynoje val.
Diskusija apie savanorišką
veiklą (JRD prie SADM) - TBC
Pietūs
Įvadas į savanorišką veiklą ir
jaunimo lyderystės
programą "Social Breeze" ir
tarptautinę savanorystę su
Europos solidarumo korpusu
Arbatos pertraukėlė
Baigiamasis įvertinimas.
Bendra nuotrauka.
Maudynės prižiūrint
gelbėtojui
Vakarienė
Laisvas laikas, atvirukų
paštas.
Laužas ir vakaro programa

22:30 – 23:00
KAKAVINĖ
KAKAVINĖ
23:00 – 24:00
Ruošimasis miegoti
Ruošimasis miegoti
00:00 - 7:30
Tylos laikas
Tylos laikas
Dalyvavimas programoje yra nepertraukiamas procesas, todėl bus atrenkami tik tie dalyviai, kurie gali dalyvauti viską renginio trukmę. Tėvai / globėjai gali lankyti savo vaikus renginio metu, tačiau dėl kitų dalyvių
saugumo lankymas vyksta tik iš anksto susitarus ir tik nustatytose erdvėse. Renginyje su jaunuoliais nuolatos dirbs 3 mokymų vadovai ir 2 koordinatoriai, taip pat bus pasitelkiami išoriniai specialistai, ekspertai. Didžioji
dalis programos vyks lauko palapinėje (paviljone), tačiau esant blogam orui ji gali būti perkelta į patalpas, išlaikant reikiamą patalpų plotą ir kitus reikalavimus. Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai
nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje, siekiant užtikrinti maksimalią dalyvių apsaugą nuo COVID-19.

