DAN SPOMINA 2016
IDEJE ZA AKTIVNOSTI
Dragi voditelji!
Pred nami je 22. februar. Dan spomina.
Dan, ko praznujemo povezanost z vsemi sestrami in brati skavti širom sveta. In hkrati dan, ko se
spominjamo ustanoviteljev našega gibanja, Olave in Roberta Baden-Powella.
Se še spomnite svoje obljube - in predvsem stiska roke svojega voditelja, ki nam je izrekel dobrodošlico
v skavtsko družino … “čestitam postal-a si član velike skavtske družine …”
V tistem trenutku se je naša družina močno povečala (si že kdaj preštel-a do 50 milijonov?). A smo
tako za tem slišali še vodilo za neprestano pripravljenost in izrečeno željo po srečni in uspešni poti.
Na tem mestu vam najprej kličemo “Bodite pripravljeni!” - za nekaj nekaj novega, za spoznavanje sebe
in okolja, v katerem živimo.
Pred vami je nabor aktivnosti, priročnik, ki nas s svojo vsebino vabi, da Dan spomina 2016 (World
Thinking Day, #WTD2016) praznujemo povezani z ostalimi skavti. Letos imamo s prevodom (zahvala
za prizadevno delo gre Maruši Kuk) WAGGGS-ovega dokumenta prvič priložnost, da na prav poseben
način občutimo globalno povezanost.

V letu 2016 je vaš izziv od dnevu spomina sledeč...
•
•

Naredite štiri posebne povezave in si prislužite kose sestavljanke.
Sestavite sestavljanko in delite svoje povezave s svetom!

Izziv je preprost - vaša naloga je sestaviti sestavljanko iz nabora predlaganih aktivnosti. Ta ima samo štiri
dele. In le eno pravilo - uporabiti morate po eno aktivnost iz vsakega sklopa. Pri sestavi ste lahko kreativni in
si jo časovno prilagodite, prilagodite starosti skupine in v skupini prepoznanim potrebam.

Dobrodošli na World Thinking Day 2016!
Poveži se s sabo: Le če si vzamemo čas za povezavo s sabo in razumemo, kaj nas veseli in krepi,
lahko delamo spremembe v življenju drugih ljudi.
Poveži se s prijatelji: Povezava je prijateljstvo in prijateljstvo je sreča. Torej, kaj naredi nekoga za
dobrega prijatelja? Poveži se z nekom, za kogar ti je mar, predstavi prijatelja skavtom in raziskuj, kaj
ti ta povezava pomeni.
Poveži se z WAGGGSom: Poglej širše in se poveži s čudovitim svetom širnega skavtstva. Ozavesti,
da si eden izmed 10 milijonov, nauči se o našem globalnem gibanju in obišči WAGGGSov center.
Poveži se s svetom: Poglej še širše in spoznaj razlike med kraji, za katere ti je mar. Pojdi ven, bodi
aktiven, spoznaj svoje okolje, družbo, naravo in se nauči kaj novega o svetu okoli tebe.
Sestavljanko bo tako sestavljala po ena opravljena naloga iz vsakega od vsebinskih sklopov in se na
koncu združila v #connect10million in #dobrodobro. Pod tema “hashtagoma” se bodo združile
zgodbe povezav skavtinj in skavtov vse Slovenije in 10 milijonov skavtov in skavtinj iz celega sveta.

Čisto na koncu pa vam želimo še srečno pot in obilo užitkov ob spoznavanju sveta in povezovanju s skavtskimi
sestrami in brati.

Če želite, lahko svoji skupini omogočite tudi našitek - predlagamo skupen nakup na
WAGGGS-ovi spletni trgovini. Število željenih našitkov sporočite na
naslov: marusa.kuk@skavt.net. Ceno našitka bo oblikovalo število naročil.
Prosimo vas, da po izvedeni aktivnosti na prijavnica.skavt.net vnesete število udeležencev (lahko za posamezno
vejo ali več vej hkrati). Podatke potrebujemo zaradi izkazovanja aktivnosti naših lokalnih enot sofinancerjem.
Na koncu vam želimo še vesel dan spomina in srečno pot pri povezovanju!
#connect10million #dobrodobro
Urška Mali Kovačič, poverjenica za mednarodne odnose

Tukaj je nekaj vodil, ki vam bodo pomagala pri izbiri
aktivnosti v posameznih sklopih:
Ime aktivnosti

Poveži ...

Namen

Kaj želi aktivnost doseči in kaj se ob njej naučimo in
izkusimo.

Čas

Kako dolgo bi naj aktivnost potekala.

Predpriprave

Priporočeni materiali in prostor za vašo aktivnost.

Starost

Priporočena starostna skupina.

Kaj se zgodi

Kako izvesti aktivnost.

Nadgradnja

Če ste uživali v aktivnosti in imate čas, lahko nadgradite
aktivnost na naslednjo stopnjo.

Alternativa

Dodatna možnost, kako izvesti aktivnost.

Napotki

Predlogi kako prirediti aktivnost za mlajše ali starejše
udeležence.
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SI SE
PRIPRAVLJEN-A
POVEZATI?
v

Pa zacnimo!
5

POVEŽI

SE S SABO
Izberi aktivnost
Prvi del sestvljanke ti da priložnost, da raziščeš nekaj več o sebi in preoblikuješ
osebne izzive v potencial. Če imaš več časa, razišči še več aktivnosti!
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Poveži se s superherojem v sebi!

Prepoznati, kako osrečiti sebe in druge.

Material: časopis, lepilni trak, razni reciklažni materiali

•
•
•
•

V skupini nanizajte seznam lastnosti, ki bi jih moral imeti superheroj, če bi bila njegova
poklicanost, da osrečuje ljudi.
Izberite enega člana skupine in mu iz reciklažnih materialov pripravite kostum, ki bo
odseval lastnosti, ki ste jih našteli v seznamu iz prejšnje točke.
Drug drugemu v skupinah predstavite svoje superheroje.
Voditelj vodi pogovor: Katere lastnostu superherojev že imamo v sebi, da lahko z njimi
osrečujemo druge ljudi?

Nadgradnja aktivnosti: Skupina naj nariše strip svojega superheroja v akciji,
ko osrečuje ljudi. Delite svoje ideje na socialnih omrežjih (ne pozabite na
#WTD2016, #connect10milion in #dobrodobro).

VSE
STAROSTI
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20min

2

Poveži se z načinom učenja
Raziskati, kateri način učenja ustreza posamezniku.

Material: papir, navodila za origami (A, B, C)
Vsi se učimo na različne načine. Ta aktivnost vam bo pomagala prepoznati načine učenja,
ki posameznikom ustrezajo. V skupinah se lotite učenja izdelave origamija. Za vsak origami
porabite do 5 minut. Vsaka skupina naj se preizkusi v vseh treh.

Origami A

Origami B

Origami C

(slušni stil učenja): Eden od članov
skupine naj postane vodja. Le on naj ima
navodila za izdelavo origamija. Ostalim
daje navodila za izdelavo origamija samo
z besedami in pri tem ne sme pokazati
slike z navodili ali giba, ki bi nakazoval,
kako se lotiti origamija.

(vizualni stil učenja):
Skupina lahko vidi navodila
za izdelavo origamija.
Poskušajo jim slediti in
narediti origami, vendar
se pri tem ne smejo
pogovarjati.

(kinestetični stil učenja): Eden
od članov skupine postane vodja
in ima navodila za izdelavo origamija. Z njimi uči druge, kako
origami narediti tako, da jih vodi
korak za korakom.

Voditelj vodi pogovor:
Kateri od načinov učenja origamija vam je bil ljubši (A, B, C)? Kakšne
so bile razlike med stili učenja posameznih origamijev? Ali lahko
uganete, kateri učni stil je prikazoval kateri od origamijev? Zakaj
mislite, da je pomembno poznati svoje učne stile?

Origami A je bil lažji za slušne tipe
Origami B je bil lažji za vizualne tipe
Origami C je bil lažji za kinestatične
tipe

This activity is a very small taster about learning styles; there’s a lot more to learn
than this!
See page 44 to learn more about the learning styles described here, or have a
look online for more information.
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20min

3

Poveži se s sabo ob drugih

Zgraditi svojo samozavest ob podpori vrstnikov.

Material: papir, varnostne zaponke, pisala

•

Udeležencem z varnostno zaponko pripnemo list papirja na hrbet. Nato se prosto
sprehajajo po sobi. Ko da voditelj signal (pisk, konec glasbe ...), se najdejo v parih in
drug drugemu na list zapišejo pozitivno sporočilo:
••
••
••
••

•
•

spodbuden citat
nekaj, za kar menijo, da bi lastnika lista nasmejalo
lastnost, ki jo pri lastniku lista zares cenijo
fizično lastnost, ki jo pri lastniku zares cenijo

Set a time that is long enough for everyone to write.
Walk around the room freely. With a signal, you need to find one other person and a
positive message. Allow a few minutes to read and reflect on the messages.

Voditelj vodi pogovor: Kako ste se počutili ob prebranih sporočilih? Ste se o sebi naučili
kaj novega? Ali bi kdo želel katero od sporočil podeliti? Papir seveda lahko udeleženci
obdržijo zase.
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15min

Poveži se
s prijatelji
Izberi aktivnost
Pri tem delu sestavljanke se preko zabavnih izzovov naučiš več o prijateljih! Če imaš
več časa, te spodbujamo da raziščeš še več aktivnosti.
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1

Poveži se s prijateljstvom

Prepoznaj lastnosti, ki jih potrebuje dober prijatelj.

Material: papir, pisala

•
•
•

Vsak udeleženec dobi list papirja in nanj zapiše/nariše 2 lastnosti, ki jih mora imeti
dober prijatelj.
Udeležence nato razdelimo v manjše skupine. V teh skupinah si podelijo, kar so
napisali, in izberejo 3 lastnosti dobrega prijatelja, s katerimi se lahko vsi strinjajo. Vsaki
od teh lastnosti določijo različno obliko (npr. lastnost “poslušanja” ima obliko kroga).
Nato naj vsi udeleženci pridejo skupaj v krog, kjer bodo oblikovali zapestnico
prijateljstva tako, da bo vsak ponazoril eno od treh oblik, ki so jih dodelili lastnostim
dobrega prijatelja v njegovi skupini (lahko izberejo enake ali različne). Ko bo vsak
nanizal to obliko na zapestnico, si podelijo, kaj ponazarjamo in zakaj smo se tako
odločili.

VSE
STAROSTI
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10min

2

Poveži se z aerodinamiko.

Prepoznati osebnostne lastnosti članov skupine

Material: papir, pisala in veliko domišljije

•
•
•
•
•

Skupina se razdeli v pare. Vsak par dobi nekaj listov papirja in pisala. Pari naj bodo med
sabo čim bolj narazen, zato je dobro, da za aktivnost uporabljamo večji prostor.
V parih udeleženci izdelajo aerodinamično papirnato letalo, ki bo sposobno leteti čim
dlje.
Nato na eno krilo letala par zapiše dobre lastnosti vsakega izmed njiju, na drugo krilo
pa zapišeta, v čem sta dobra kot par.
Vsa letala damo nato v skupno vrečo, nato pa naključno iz nje izbiramo letala.
Začnemo s tekmo - katero letalo bo šlo dlje? Pomembno je, da udeleženci ne povedo,
katero letalo je njihovo.
Ko vsa letata poletijo, se namreč vprašamo, katero letalo pripada kateremu paru glede na značilnosti, napisane na krilih. Začnemo pri tistem, ki je letelo najdlje.

VSE
STAROSTI

15min

3

Poveži se s svojimi čarobnimi čevlji
Razviti spretnosti za reševanje problemov

Material: par velikih čevljev (takšni, da bodo vsem prav)

•
•

Voditelj pove (lahko tudi predhodno označi), kje se nahajata točka A in točka B. Zaželeno je, da aktivnost poteka v naravi.
Cilj skupine je, da vsa skupina prispe s točke A do točke B ter pri tem uporabi samo en
par “čarobnih čevljev”. Morda ni tako lahko, kot se sliši, saj je treba upoštevati naslednja navodila:
•
•
•

•

Noben del telesa se ne sme dotakniti tal, razen podplat čarobnih čevljev.
Čarobni čevlji se ne smejo metati med točkama A in B, lahko pa se nesejo.
Vsaka noga vsakega člana skupine lahko čarobni čevelj uporablja samo za eno
pot od točke A do točke B. Za tem ta noga ne sme več uporabljati čarobnega
čevlja.

Po potrebi lahko voditelj določi čuvaja čarobnega čevlja, ki skrbi, da so zgornja tri
pravila upoštevana.
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10min

POVEŽI SE Z
WAGGGSom
Izberi aktivnost
Naslednji kos sestavljanke te poveže s svetom WAGGGSa, fundacijo World Thinking
Day in svetovnimi centri. Če imate več časa vas spodbujamo da raziščete še več
aktivnosti.
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1

Poveži se s 5 regijami
Prepoznati skavtinje in skavte iz različnih delov sveta.

Materiali: fotografije iz priloge

Vsebina: WAGGGS je sestavljen iz 5 regij: Afrika, Arabija, Azijsko-Pacifiška, Evropa in Zahodna polobla. Fotografija prikazuje skavtinje iz 10 različnih organizacij članic (tudi ZSKSS
je organizacija članica WAGGGS). Uganite, katera fotografija prihaja iz katere regije.
V kolikor je udeležencev v skupini več, lahko nalogo zastavite kot tekmovanje med manjšimi skupinami.

VSE
STAROSTI

5min
1. Zahodna polobla (Venezuela), Evropa (Turčija), Afrika (Tanzanija), Evropa (Slovenija), Asia-Pacific (Šri Lanka), Afrika
(Gana), Arabija (Sirija), Asia-Pacific (Filipini), Arab (Oman), Zahodna polobla (Grenada).
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2

Poveži se z GLOW

Preizkusi platformo GLOW in se nauči kaj novega o WAGGGS.

Material: dostop do interneta, računalnik/tablica/pametni telefon

GLOW (Global Learning Online for WAGGGS) je platforma za učenje preko spleta. Z internetnim dostopom do programa in vsebine za učenje povezuje skavtinje in skavte.
•
•
•

V manjših skupinah obiščite spletno stran GLOW (QR koda; glow.wagggs.org) in si
ustvarite uporabniški račun (če ga še nimate).
Poiščite vsebino za začetnike, tako da izberete: Courses > GLOW learning > Introduction to WAGGGS.
Sledite navodilom na spletu, dokler ne zaključite spletnega tečaja za začetnike, kjer
boste dobili spletni “badge” in certifikat.

Razišči ostale prostodostopne tečaje, ki jih ponuja GLOW, kot so: i-Lead, Free Being Me in
se poveži z ostalimi člani foruma.

ALL
AGES
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15min

POVEŽI SE
S SVETOM
Izberi aktivnost
Čas je da greste ven v kak park v soseski, plažo ali kamorkoli drugam, kjer se lahko
povežete s svetom! Največ se naučimo od sveta okoli nas, zato sledeče aktivnosti
ponesejo naše povezae še en korak naprej. To je zadnji kos sestavljanke, ki vas izzove,
da spregovorite in aktivno delate v povezavi s temami za katre vam je najbolj mar. Če
imaš več časa, te spodbujamo da raziščeš še več aktivnosti.

17

1

Poveži se in ugani!

Odkriti različne kraje sveta

Material: dostop do interneta, računalnik/tablica/pameten telefon

•
•

Udeležence razdelimo v manjše skupine. Vsaka skupina se poveže na spletno stran
geoguessr.com/world/play. Ob znaku za začetek lahko igrajo 5 krogov igre, torej lahko
5x ugibajo, katero mesto je na sliki.
Skupina z največ točkami zmaga.

Voditelj vodi pogovor: Ali ste spoznali katero novo mesto? Kako blizu ste bili s svojimi
ugibanji? Vas je katero od mest presenetilo?

Vas je katero od mest presenetilo? Pobrskaj po internetu in najdi več informacij.

Aktivnost lahko izvedemo tudi brez interneta, tako da vnaprej pripravimo fotografije
različnih krajev po svetu.

13
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13min

2

Poveži se z rutico za ves dan
Deliti, kaj pomeni biti skavt, z ljudmi iz vsakdana

Materiali: skavtska rutica, papir, pisalo

•

•
•
•

Aktivnost Poveži se z rutico za ves dan predstavlja izziv za vsakega, ki nalogo sprejme. Ta
je zelo preprosta. Nadeni si skavtsko rutico (ali kateri drugi del naše uniforme, če rutice
nimaš) in jo s ponosom nosi skozi ves dan tekom vseh aktivnosti, ki te na ta dan čakajo.
Pri tem:
Opazuj in opisuj opažanja (pogledi ljudi, vprašanja, pohvale, graje ...). Ob koncu dneva
lahko tudi zapišeš, kako si se ob tem počutil-a.
Odgovori na vprašanja, ki ti jih ljudje postavijo v povezavi z rutico in s skavti. Povej jim,
kdo smo skavti, kakšno je naše gibanje, kaj počnemo, za kaj se trudimo ... Opomni jih na
Dan spomina - povej, zakaj ga skavti praznujemo in kako.
Naj te rutica opominja, da si skavt vedno in povsod. Zato ne pozabi puščati svet za
spoznanje lepši, kot si ga prejel (pomagaj, prisluhni, bodi pobudnik, bodi odgovoren ...)

Nadgradnja: Ob koncu dneva zberi fotografije in video posnetke tvojega dneva z rutico okoli
vratu in pripravi krajšo reportažo, ki jo deli na socialnih omrežjih. Ne pozabi na #WTD2016,
#connect10milion, #scarfday in #dobrodobro.
Dan spomina se zgodi vsako leto 22. februarja. V letošnjem letu bo Dan spomina na ponedeljek. Zakaj ne bi izbral prav tega dneva za povezavo s svojo rutico za ves dan?

VSE
STAROSTI
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1 DAN

3

Poveži se z divjino
Počutiti se povezanega z naravo ter nadgraditi svoje spretnosti opazovanja.

Materiali: papir, pisala
Če je mogoče, že vnaprej vzpodbudite svoje člane, da sami izberejo mesto v naravi, kamor
bi šli. Oblecite se primerno izbranemu mestu.
Posamezno ali v manjši skupini naj si vsak na večjem območju mesta v naravi, kamor ste se
napotili, izbere manjše območje, veliko 5-10 korakov v širino in dolžino. To naj predstavlja
njegov/njihov otok. Na tem otoku naj ostane/jo vsaj 15 minut (ampak ne več kot 1 uro)
in ga opazuje/opazujejo. Naj o svojem otoku spozna/jo posebnosti, malenkosti, opazi/jo
stvari, ki jih sicer ne bi. Naj ob tem občuti/jo veselje, zmedo, gnus …
Po določenem času se vsi vrnite v skupino, kjer vsak dobi list papirja in pisala. Na ta list naj
nariše in napiši, kaj je na svojem otoku občutil.
Voditelj vodi pogovor: Kakšen vpliv imamo ljudje na te otoke? Si lahko predstavljamo,
kakšen bi bil ta otok, če nanj ne bi stopili ljudje? Kaj bi lahko naredili, da bi lepše skrbeli za
te otoke?

VSE
STAROSTI

10

15-60
min

Poveži se z WAGGGS!
Obišči www.wagggs.org , Twitter (@wagggs_world) ali Facebook (www.facebook.com/wagggs)

Tumblr wagggswtd.tumblr.com/submit ali preko emaila pošlji svojo WTD zgodbo na youthlearning@
wagggs.org

Ne pozabi uporabljati hashtagov! #WTD2016 #Connect10million #dobrodobro
20

#Connect
10million
Čestitamo, dosegli ste zadnji del WTD 2016 izziva. Za ta izziv potrebujete škarje, barvne flomastre ali barvice, fotoaparat ali telefon s
kamero, dostop do interneta ni nujen.
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Praznuj World Thinking Day #dobrodobro in #connect10million!
Na naslednjih straneh najdeš 4 dele sestavljanke. Te dele izreži in z njimi naredi velik okvir, kot prikazuje fotografija, tako da vsak del uporabiš za enega od vogalov okvirja. Okvir naj bo čim večji (priporočena velikost je
120cm x 160cm), saj mora zagotoviti dovolj prostora, da se bo lahko vanj stisnila celotna skupina.
Poveži se s sabo

Poveži se s prijatelji
Poveži se z WAGGGS
Poveži se s svetom
Ovrednotite: Ko je vaš okvir končan, se za trenutek ustavite in pomislite na
vse aktivnosti, ki ste jih opravili tekom Dneva spomina. Poskusite izluščiti, kaj
ste se naučili iz njih. Za vsako izmed aktivnosti na kratko zapišite svoje občutke, spoznanja ali nova znanja, ki ste jih pridobili pri posameznih sklopih ter jih
zapišite v vogale, ki predstavljajo sklope vaše sestavljanke. Ko boste vsi napisali
svoja sporočila, naj pride na plano kreativnost. Uporabite jo, da okvir okrasite
tako, da bo “vaš”.
Praznujte z #connect10milion in #dobrodobro: Vaš okvir je zdaj pripravljen. Naredite skupinsko fotografijo vseh sodelujočih, ki držijo ta okvir v rokah.
Dodatno lahko v sliko dodate še besedno zvezo “POVEŽI SE” (npr. lahko jo
napišete na list ali na okvir). V kolikor imate dostop do interneta, ste lepo povabljeni, da fotografijo delite na socialnih omrežjih; pri tem pa ne pozabite uporabiti #connect10milion, #WTD2016 in #dobrodobro. Pod temi oznakami bomo
skupaj prepoznavni, hkrati pa si bomo imeli možnost pogledati, kaj so na temo
Dneva spomina ustvarjali naši bratje in sestre skavti širom Slovenije in sveta.

Upamo, da ste v sestavljanju te sestavljanke uživali in da vam je bila ideja
všeč ter ste tako izvedeli kaj novega o sebi ali o ljudeh, ki so vam blizu, o
našem gibanju, WAGGGS in svetu. Verjamemo, da bodo ta znanja in nove
povezave pot k uresničitvi potencialov in nas bodo pospremile k ustvarjanju
pozitivnih sprememb. Le povezani lahko pustimo svet za spoznanje lepši,
kot smo ga prejeli.
22

Ideje kako drugače uporabiti #Connect10million
okvir:
•

Pripravite pravo zabavo ob
Dnevu spomina, kamor povabite družinske člane in prijatelje. Povabite jih,d a tudi
oni dopišejo svoja sporočila
na okvir.

•

Uporabite okvir kot del
aktivnosti namenjene širši
javnosti lokalnega okolja in
s tem spregovorite o našem
gibanju. Naj prav na Dan
spomina začutijo pomembnost in pozitivno spremembno, ki jo skavtstvo prinaša
v svet in vašo lokalno skupnost.

Dodatek
Aktivnost: Poveži se z našinom učenja

Navodila za origami
Origami A

KIT

Prepogni na
pol in nazaj,
da narediš
linijo.

Prepogni krilca
do sredine.

1

2

Prepogni na pol.

4

Prepogni kjer je
črtkana črta.

3

Prepogni rep po
prepogibu
(dvoni prepogib).

5

Doriši oči in origami
je končan.

6

Origami B

SRCE

Prepogni po črtkani
črti in nazaj, da
narediš liniji

1
Prepogni po črtkani črti.

4

Origami C

Prepogni na pol.

MAČKA

Prepogni po
črtkani črti

Prepogni po
črtkani črti

2

3

Prepogni nazaj po
črtkani črti.

5

Prepogni nazaj po
črtkani črti.

6

Prepogni na pol in nazaj
da narediš linijo.

1

7

Prepogni po črtkanih črtah.

2

Prepogni
po črtkanih
črtah.

4

3
Obrni.

5

Nariši obraz in origami je končan

6
24
24

Izdelek je končan.

Poveži se
s sabo

25

26

27

Poveži se
s prijatelji

28

Poveži se z
WAGGGS
29

30

Poveži se
s svetom

31

32

DODATEK: Fotografije za aktivnost: Poveži se s 5 regijami
1

4

2

5

6

8

7

9
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10

Ideje za uporabo sklopov, ki jih prinaša Dan
spomina 2016, v širši družbi in okolici. Da
bomo pusti svet za spoznanje lepši, kot smo ga
prejeli …
•• Bodi prijatelji - Zakaj ne bi predlagali vsakemu članu, da na aktivnost ob Dnevu spomina
povabi še kašenega svojega prijatelja?
•• Pojdite ven - Namesto da izvajate svoje aktivnosti ob Dnevu spomina v svojih
tradicionalnih prostorih za srečanja, pojdite drugam in tokrat za srečanje izberite kakšno
javno mesto ali pa povabite k svojim aktivnostim lokalno šolo ali širše lokalno okolje.
•• Povečajte raznolikost - Obstaja v vaši lokalni skupnosti kakšna skupina, ki zaradi svojih
drugačnih potreb ne more biti del skavtstva? Omogočite jim, da postanejo skavti za Dan
spomina in izvedite aktivnosti pri njih.
•• Povejte svetu - Naj bo Dan spomina priložnost, da širšemu okolju sporočite, kaj počnete.
Obrnite se na medije in jih povabite, da se udeležijo vaših aktivnosti in o njih poročajo.
Gradivo je nastalo s pomočjo gradiva, ki ga je ob WTD 2016 (World thinking day
2016) izdala WAGGGS. V slovenskem prevodu se je znašlo nekaj od možnosti,
za katere si želimo, da jih voditelji prepoznate kot uporabne, jih pri obeleženju
Dneva spomina tudi uporabite in tako podpremo našo veliko skavtsko družino, ki
se v letu 2016 povezuje (#connect10milion). Vabljeni, da doživite in omogočite
tudi vašim članom občutek pripadnosti veliki skavtski družini.
Več idej lahko najdete v originalni zloženki na povezavi:
https://www.wagggs.org/en/resources/world-thinking-day-activity-pack-2016connect/
Prevod: MEDO, Trop za program, Zainteresirana H. veverička (Maruša Kuk)
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