1/2016
Syksyn kursseille ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy 15.5.2016. Kurssitarjonnasta löytyy jokaiselle
jotakin, nyt on siis aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin. Huolehdi, että niin nuoremmat kuin
kokeneemmatkin johtajat kouluttautuvat pestissään!
Kursseille ilmoittaudutaan tuttuun tapaan Kuksan kautta.
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/tulevat.

Ilmoittautumislinkit

löytyvät

Partiojohtajaperuskurssit
Poimi lippukuntanne tulevaisuuden toivot ja lähetä heidät tälle kurssille, tankkaamme heidät täyteen
tietoa ja intoa ja lähetämme takaisin! Kurssin pääsyvaatimuksina ovat alaikäraja 18 vuotta ja
vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta lippukunnassa. Kurssitunnusten saamisen
edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat tiedot.
IB /2016
V /2016
VI /2016

4.9., 12.11. ja huhtikuu 2016 (monimuotokurssi)
23.-25.9. ja 11.-13.11.
7.-9.10. ja 2.-4.12

Myös kesän 2016 PJ-kurssilla, joka järjestetään Tammileirillä, on vielä pari paikkaa vapaana! Mikäli
lippukunnastasi löytyy innokas PJ-kurssilainen tälle kurssille, toimi heti ja ota yhteyttä partiotoimistoon.
Kenelle monimuotoinen PJ-kurssi on tarkoitettu?
Tämä on mahdollisuus kaikille yli 22-vuotiaille, jotka haluavat kehittää itseään partiossa.
Vaatimuksena on kuitenkin vähintään kahden vuoden kokemus lippukuntatoiminnasta sekä
aikuisena partion aloittaneille suositellaan Partio NYT tai Partio Tutuksi –koulutuksen
suorittamista ennakkoon (tarjolla syksyn lippukuntapäivässä).
Monimuotoisella kurssilla tavataan kolmesti vuoden aikana lähitapaamisissa ja kaksi kertaa
sähköisesti etäyhteydellä. Tapaamisten lisäksi tehdään itsenäisiä tehtäviä Moodlessa. Tämä
koulutusmuoto mahdollistaa kurssin suorittamisen omaan tahtiin ja kurssikaverien tapaamisen
yksittäisissä lähipäivissä kokonaisten viikonloppujen sijaan.

Partiokouluttajakurssi 11.-13.11.
Partiokouluttajakurssi 11.-13.11. on tarkoitettu kaikille partiossa kouluttaville. Tapahtuu
koulutus sitten alueellisella ROKilla, piirin kursseilla tai lippukunnan tilaisuuksissa, tästä
on hyötyä ja tervetuloa!
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Lippukuntapäivässä 25.9. koulutusta koko johtajistolle
Lippukuntapäivästä löytyy jokaiseen lippukuntapestiin jotakin, koulutuksia on tarjolla esimerkiksi
johtamistehtäväohjaajille, ROK-kouluttajille, koulutusvastaaville, kalenteriketuille ja jäsenrekisterinhoitajille sekä uusille aikuisille. Kaikkiin lippukuntapäivän koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen
lippukuntapäivän ohjeistuksen mukaisesti alkusyksyn aikana.

Kannattaako lähteä Partio Nyt vai Partio Tutuksi -koulutukseen?
Aikuisena partion aloittaneen ensimmäiseksi koulutukseksi sopii hyvin lippukuntapäivässä
järjestettävä Partio tutuksi tai Partio nyt -koulutus, jossa saa nopean päivityksen nykypäivän
partiosta. Partio tutuksi -koulutus on tarkoitettu aikuisina partioon mukaan tulleille uusille
partiolaisille. Kurssi perehdyttää siihen, mitä partio on ja mitä partiossa tehdään. Partio nyt kurssi puolestaan päivittää tiedot tämän päivän partiosta, mm. ohjelmasta ja ikäkausista, ja sopii
hyvin entisille partiolaisille palatessaan partioharrastuksen pariin.

Koulutusfestarit on syksyn kohokohta!

Sähköinen koulutusryhmä
Koulutusryhmä olemassa myös sähköisesti! Löydät meidät osoitteesta
https://www.facebook.com/koulutusryhma ja materiaaleja löytyy piirin nettisivuilta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/koulutuksen-materiaalia.
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Koulutusryhmä etsii
riveihinsä aktiivisesti uusia tekijöitä. Mikäli kaulassasi roikkuu puiset nappulat etkä tiedä miten
kehittäisit itseäsi, ota yhteyttä eveliina.virtanen@kolkankavijat.fi.

Nähdään syksyn kursseilla!
Koulutusryhmä, Lounais-Suomen Partiopiiri
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