Meghívó Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra

A találkozó tervezett időpontja 2012. április 2-6.

Ezúton tájékoztatunk és meghívunk arra a Fiataloknak szóló Nemzetközi Találkozóra, mely
idén április 2-a és 6-a között Békéscsabán kerül megrendezésre.

Békéscsaba és annak 6 testvérvárosa képviselteti majd magát. Érkezéseteket arra kérünk
oldjárok meg úgy, hogy április 2-án, hétfőn este 6 órakor már biztosan velünk legyetek, a
távozásotokat pedig 6-án, pénteken ebédet követően, tehát 1 óra után időzítsétek. Minden
szükséges információt megtaláltok az alábbi levélben, melyeket olvassatok el figyelmesen és
közvetítsétek azokat a résztvevő diákoknak is.

A Találkozó célja
A Találkozó napjai mind a fiatalokat (15-19 éves korosztály) érintő kérdések, témák,
problémák körül zajlanak majd. Így tehát a diákoknak ez egy remek lehetőség nemzetközi
barátságokat kötni, továbbá a generációjukat illetően együttgondolkodni, közös megoldásokat,
akciókat kitalálni és megvalósítani.

Szükséges információk
öltözködés: az áprilisi időjárás igen szeszélyes Magyarországon, így a résztvevőknek
szükségük lehet esőkabátra, melegebb ruházatra, de könnyebb tavaszias melegnek megfelelő
öltözékre is
költőpénz: az étkezés, szállás és a programok költségei mind a Program része, így csak ezen
felüli költőpénzzel kell tervezniük a résztvevőknek
szállás és étkezés: minden résztvevő diákszálláson lesz elszállásolva, ahol napi háromszori
étkezést kapnak majd és a szállás mindössze pár perc sétára van a belvárostól
biztosítás: minden résztvevőnek szüksége van érvényes biztosításra az itt tartózkodás
idejére, amely lehet az Európai Egészségbiztosítási Kártya is, de fontos hogy ellenőrizzék
annak érvényességét
angol nyelvtudás: a Találkozó egésze angolul zajlik majd, így nagyon fontos, hogy mindenki
legalább alapszinten beszélje a nyelvet, hogy érdemben részt tudjon venni a programokon
csoportméret: minden testvérvárosból 10 középiskolás résztvevőt várunk

Előkészületek
közös előadás: a csapatotok szükséges, hogy készüljön egy közös produkcióval, ami a
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kultúrátokat jellemzi, amit elő fogtok adni a többieknek (pl. néptánc, ének stb.)
mini kutatás: szintén csapat szinten fontos, hogy készítsetek egy előzetes kutatást a
városotokban élő fiatalok körében a következő kérdések mentén:
• Mi jellemzi a generációtokat?
• Milyen abban a városban élni, ahonnan jöttök? Milyen ott az élet fiatalként?
• Mik a legfontosabb értékei a generációtoknak?
• Mik a legfontosabb kérdések, problémák a generációtokat illetően?
nemzeti étel: szintén csapatként arra kérünk, hogy hozzatok magatokkal olyan nemzeti ételt,
mely snack jellegű és meg tudjátok kóstoltani a többiekkel első este, vacsora után
fotók: minden egyes résztvevő készítsen és hozzon magával olyan fotókat, mely bemutatja
milyen a városában élni; fontos, hogy egyedi, szokatlan fotókat várunk, olyanokat amik
valamiért különlegesek
személyes tárgy: minden egyes résztvevőt arra kérünk, hogy hozzon magával egy olyan
személyes tárgyat, mely valamiért jól jellemzi őt magát, kötődik hozzá, de nem okoz gondot
otthagynia Békéscsabán.

Tervezett Programok
Az alábbi táblázatban szerepel a Találkozó fő íve, a tervezett programok sora, mely
továbbítható a résztvevőknek, azonban ez a csapat, az időjárás vagy egyéb más tényezők miatt
változhat.

1. Nap ˇ Ismerkedés, hangolódás a Találkozóra
Hétfő délután vacsoráig
Egymásra várva töltsük hazsnosan az időt
• Üdvözlő kapu vagy híd
• Párhuzamosan zajlik majd egy csapatvezetői megbeszélés
19:30-20:30
• Vacsora
• Nyitó esemény
20:30-21:30 Működési keretek
21:30 Nemzetközi Piknik

2. Nap ˇ Beszélgetés a fiatalokat érintő kérdésekről, problémákról
7:30-8:45 Reggeli
9:00-12:30
• Előző nap összegzése
• Ráhangolódás
• Előzetes mini kutatás alapján együttgondolkodás
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13:00-14:00 Ebéd
14:00-16:00 Energizáló feladat
16:00-18:00 Problématérkép
18:00-19:30 Szabadidő
19:30-20:30 Vacsora
20:30 Különböző kultúrák megismerése, előadások bemutatása
3. Nap ˇ Közös munka, együttgondolkodás
7:30-8:45 Reggeli
9:00-12:30
• Előző nap összegzése
• Ráhangolódás
• Közös munka kis- és nagycsoportban
13:00-14:00 Ebéd
14:00-15:00 Energizáló feladat
15:00-18:00 Közös munka kis- és nagycsoportban
18:00-19:30 Szabadidő
19:30-20:30 Vacsora
20:30 Party
4. Nap ˇ Felkészülés az akcióra és annak megvalósítása
7:30-8:45 Reggeli
9:00-12:30
• Előző nap összegzése
• Ráhangolódás
• Munkák véglegesítése az akció megvalósítása előtt
13:00-14:00 Ebéd
14:00-18:00 • LIKE Programban való részvétel
• Akció megvalósítása
18:00-19:30 Szabadidő
19:30-20:30 Vacsora
20:30 Emlékek, szimbólumok
• Szabad szórakozás
5. Nap ˇ Felkészülés a lezárásra, távozásra
7:30-8:45 Reggeli
9:00-12:30
• Reflexió és fejlesztési lehetőségek
• Megosztás
• További lépések
• Záró ünnepség
13:00-14:00 Ebéd
14:00 Hazautazás
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Arra kérünk, hogy továbbítsd az információkat a diákoknak és a jelentkezőket kérd meg, hogy
töltsék ki a mellékelt formanyomtatványt, továbbá Te is tedd ezt meg. Az egyenként kitöltött
adatlapokat pedig kérünk gyűjtsd össze és azokat együtt továbbítsd a koszecz@bekescsaba.hu
email címre legkésőbb 2012. február 23-ig!
Ha bármi kérdésed van, keress minket bátran!
Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket!
Üdvözlettel,
A békéscsabai szervező csapat
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