Informacje o Obozie Letnim 2022 - Wyprawa edukacyjna w celu rozwoju osobistego i integracji
europejskiej, 10-23 lipca
Młodzież w wieku od 14 do 17 lat z Niemiec, Polski i Francji będzie podróżować w 16-osobowych zespołach
przez 2 tygodnie na 3 różnych trasach. Pieszo, kajakiem i rowerem z Drawna w województwie
zachodniopomorskim (PL) około 180 km do Templina w Uckermark (D), do miejsca, w którym powstanie
przyszła Szkoła Europejska Templin (est). Młodzi ludzie wspólnie będą pokonywać małe i duże wyzwania,
które napotkają podczas takiej wyprawy przez „dzikie okolice“. Oprócz świadomości ekologicznej, wyostrzy
się także poczucie odpowiedzialności i demokracji u młodych ludzi. Odkryją różnice i podobieństwa z
kolegami z zespołu, a także lepiej poznają siebie i swoje możliwości. Towarzyszyć im będą doświadczeni
wielojęzyczni edukatorzy doświadczalni. Językiem podróży będzie język angielski. Dojazd na miejsce
spotkania zostanie zorganizowany. Młodzi ludzie będą nocować w namiotach - niekoniecznie na polach
namiotowych - lub pod plandekami.
Na zakończenie odbędzie się wielka uroczystość na terenie posiadłości w Templinie. Spodziewamy się 250
gości z Templina i okolic, w tym około 50 zaproszonych gości, takich jak patroni, partnerzy projektu,
przedstawiciele polityki regionalnej, krajowej i federalnej oraz przedstawiciele prasy.
Nasz partner Outward Bound, który już towarzyszył nam podczas obozów letnich w 2018 i 2019 r., będzie
odpowiedzialny za edukację doświadczalną wycieczki. https://www.outwardbound.de/de. OUTWARD
BOUND gGmbH jest instytucją edukacyjną typu non-profit i uznanym organizatorem Niezależnej Pomocy
Młodzieży. Każdego roku organizuje seminaria edukacji doświadczalnej służące rozwojowi osobistemu na
łonie natury, w których uczestniczy około 7000 osób. Dzięki ponad 65-letniemu doświadczeniu Outward
Bound jest najstarszą instytucją edukacji doświadczalnej w Niemczech i jest z powodzeniem
reprezentowana ze swoją koncepcją w ponad 35 krajach na całym świecie. Wszyscy edukatorzy pracują
zgodnie z oficjalnymi instrukcjami bezpieczeństwa i certyfikowanymi standardami branży outdoorowej. Są
oni również specjalnie przeszkoleni do towarzyszenia różnym grupom uczestników i potrafią indywidualnie
reagować na procesy zachodzące podczas kursu lub zajęć.
Na urozmaicenie sportów przyrodniczych podczas wyprawy:
Zmiana środków podróży (kajaki, rowery, wędrówki piesze) stwarza wyzwania na różnych poziomach,
umożliwia osiąganie sukcesów na różnych etapach i uwzględnia różne mocne strony młodych ludzi.
Kajaki:
Na odcinku wodnym uczestnicy odkrywają uroczą „dziką“ rzekę (bez raftingu). Celem jest nabycie
umiejętności kierowania i wiosłowania oraz radzenia sobie w sytuacjach szczególnych, takich jak
przepływanie przez leżące drzewa i trudne odcinki rzeki.
Turystyka piesza:
Wędrówki wzmacniają przede wszystkim ducha zespołu i wzajemne poznawanie się.
Orientacja na trasie wędrówki odbywa się z pomocą mapy i kompasu. Ciężar plecaka wynosi ok. 10 kg na
osobę. Celem jest pokonanie dystansu ok. 10-15 km dziennie. Oznacza to, że czas samego wędrowania
wynosi do 5 godzin. Dla niedoświadczonych i niewytrenowanych młodych ludzi ten sposób
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przemieszczania się jest prawdziwym (fizycznym) wyzwaniem. W takim przypadku uwzględnia się specjalne
potrzeby i odpowiednio dostosowuje etapy dzienne lub planuje dni odpoczynku.
Rower:
Ten środek lokomocji umożliwia szybkie przemieszczanie się, a mimo to można wiele zobaczyć i
doświadczyć. Promuje świadomość różnych potrzeb i zainteresowań, na przykład jeśli chodzi o okazywanie
szacunku członkom zespołu jadących wolniejszym tempem. Grupa w widoczny sposób bierze na siebie
większą odpowiedzialność za orientację i kształtowanie codziennej rutyny.
Inne obszary nauki to samowystarczalność w drodze i nocowanie w namiotach. Doświadczenie pokazuje,
że ograniczone warunki higieniczne bez wcześniejszej wiedzy są prawdziwym wyzwaniem dla młodych ludzi,
ale z każdym dniem lepiej się do tego przyzwyczajają.
Koncepcja higieny na obecność koronawirusa
Warunkiem uczestnictwa jest pełna ochrona szczepienna (obecnie 3 szczepienia). Dla bezpieczeństwa
wszystkich uczestników, przed przyjazdem do Templina, wszyscy młodzi ludzie zostaną przebadani testem
PCR na obecność koronawirusa. W trakcie przygotowań opracujemy dalsze szczegóły dotyczące koncepcji
higieny i dostosujemy je do obecnie obowiązujących przepisów.
Umowę dotyczącą udziału dziecka w projekcie otrzymają Państwo najpóźniej do końca maja, po ustaleniu
liczby uczestników. Znajdują się tam również wszystkie informacje o ubezpieczeniu, kontaktach w nagłych
wypadkach itp. Oprócz wkładu własnego w wysokości 100 euro nie są ponoszone żadne koszty.
Najważniejsze informacje organizacyjne w skróconej formie znajdziesz również w naszej ulotce na stronie
est.eu.
Kontakt
Daniela Obkircher
summercamp@est.eu
03987/208 9450
Stiftung Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium Templin
Prenzlauer Allee 28, 17268 Templin
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