3/2016
Kevään kursseille ilmoittautuminen on käynnissä, tarjolla on pesteihin kuuluvia
kursseja eli koulutettuja partiojohtajia teidän lippukuntaanne!
Tässä muutamia nostoja, olkaa hyvät!
Sampokurssi ja Akelakurssi 17. - 19.03.2017
Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät ryhmäsi johtamiseen ja partio-ohjelman
toteuttamiseen. Tapaat myös muita akeloita ja sampoja ja saat heiltä vertaistukea. Retkeilytaidotkin
kehittyvät kurssilla. Paras koulutus akelan tai sampon pestissä toimimiseen - kurssi on suunnattu sekä
tuleville että jo pestissään aloittaneille. Akela- ja sampokurssit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä,
kummallekin ikäkaudelle räätälöidyin osin.
Kevään akela- ja sampokursseilla on uutena vaihtoehtona suorittaa kurssi monimuotoisesti. Jos viikonlopun
mittaiseen kurssiin osallistuminen ei ole järjestettävissä, niin mukaan voi tulla lauantaiksi ja suorittaa
erikseen sovittavalla tavalla muut osiot. Uusille partioon vasta liittyneille aikuisille suosittelemme edelleen
koko viikonlopun settiä,

Kevään kurssit järjestetään Aittakarin leirikeskuksessa Kokemäellä, yhdessä muonituskurssin kanssa. Akelaja sampokurssit on tarkoitettu aikuisille ja vaeltajille, kurssille osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden
ikä.
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/sampokurssi-5
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/akelakurssi-3

Aikuisluotsien ensimmäinen tapaaminen 29.11.2016
Onhan lippukunnassanne huomattu uusi pesti: AIKUISLUOTSIN PESTI. Pestin on tarkoitus tukea aikuisten
houkuttelemista mukaan partioon sekä tukea heidän viihtymistään. Pestistä järjestetään koulutus Turun
partiotoimistolla ti 29.11. klo 18.00-19.30.
Tule kuulemaan lisää pestistä ja vinkkejä aikuisten tukemisesta partiossa!
Ilmoittautuminen Kuksaan 22.11.2016 mennessä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=12214
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LPK-leirinjohtamiskurssi 27. - 29.01.2017
Kurssi ja työpaja lippukuntaleirien staabeille
Kesäleiri on partiolaisen parasta aikaa, tällä kurssilla koulutetaan lippukuntaleirin koko staabi!
Paljonko leiriläiset syövät, miten ohjelma rakennetaan ja mitä tämä kaikki oikein maksaa? Montako leirille
tulee ja miten niille saadaan vettä? Kuinka ongelmavanhemmat pidetään kurissa? Tällä kurssilla saa
vastaukset!
Kurssin jälkeen onnistuu kesä- tai talvileirin viestintä, ohjelma, budjetti ja huolto! Pistäkää koko leirin
johtoryhmä tänne, me autamme leiriprojektin alkuun ja viitoitamme tien eteenpäin.
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/lpk-leirinjohtamiskurssi

Ko-Git 2017 ilmoittautuminen on auki!
Onko lippukuntanne riveissä varttumassa päteviä tyyppejä joiden partioliekkiin voisi heittää vähän bensaa?
Ko-Giin kuuluu aina kiinteästi kehittämistehtävä, kurssilaiset voisivat kenties viedä teidänkin lippukuntanne
seuraavalle tasolle? Nyt on oikea hetki löytää tälle partiojohtajien jatkokurssille kuuluvat tyypit.
Kurssien juuri julkaistut tarkat aikataulut ja muut lisätiedot löydät SP:n sivuilta:
http://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/kolmiapila-gilwell-ko-gi/ko-git-2017

Koulutus = lisää parempaa partiota + ylikivaa kehittymistä johtajille = Great Success
Tervetuloa!
Koulutusryhmä, Lounais-Suomen Partiopiiri
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