Woodbeads-træning
Kære ledere

Har du gennemført primi- og lederkursus, og er du klar til at tage det næste skridt i
din personlige udvikling som spejderleder?
Så vil vi, igen i 2020, gerne indbyde til personlig lederudvikling i rammen af Woodbeads.
Den nationale kursusweekend ligger, traditionen tro, den første hele weekend i marts, som næste år er
d. 6-8. marts 2020
På kurset kommer du bl.a. igennem:
 Coachende lederudviklingssamtale – med mulighed for efterfølgende opfølgning.
 Refleksion over egen ledelses- og undervisningsstil.
 Et dybere indblik i, hvordan vi og børnene lærer spejderfærdigheder (og alt mulig andet).
 Personlig lederudvikling og persontyper.
På kurset fokuserer vi på at støtte dig i din videre lederudvikling. Igennem praktiske og teoretiske oplæg,
samt diskussioner i patruljer, får du en dybere indsigt i din egen ledergerning og andres tanker og ideer.
Efter kurset følger flere aktiviteter, der gør dig i stand til fremadrettet selv at skabe din udvikling som leder.
Kurset afholdes i Gilwell-hytten i Nordsjælland (Hartvig-Møllers Vej 3, 2980 Kokkedal), vi har begrænset
mulighed for at afhente jer på Allerød St. ved behov.
Start: Fredag d. 6/3 kl. 20.00
Slut: Søndag d. 8/3 kl. 13.00
Oppakning: Normal weekendudrustning med sovepose (der er madrasser i hytten) samt papir og blyant.
Forudsætninger: Minimum ét års ledergerning efter afslutningen af både primi- og lederkursus
Tilmelding: via NemTilmeld: (https://gulspejder.nemtilmeld.dk/44/)
Pris: 250 kr.
Hele Woodbeads-kursusrækkefølgen består af følgende dele, som ikke forventes gennemført inden for det
samme år:
 National del 1 – dette kursus.
 Refleksionsopgave – skriftlig refleksion over kurset og forskellige udfordringer som leder.
 International del – en uges lejr i WFIS-regi med fokus på praktiske spejderfærdigheder og
opbygning af internationalt spejdernetværk.
 Praktisk planlægningsforløb – planlægning og gennemførelse af en spejdertur med fokus på brug
det tidligere indlærte.
 Woodbeads-projekt – et praktisk eller teoretisk projekt, der giver dig mulighed for fordybelse i et
spejderemne.
 National del 2 – afslutningen på Woodbeads med fokus på din fremtidige lederudvikling, ledelse af
andre ledere og fremlæggelsen af dit Woodbeads-projekt

OBS: Den International del afholdes i 2020 i Barcelona i perioden 1. til 7. august.
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- Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster's own personal example -
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