Щоб улегшити вам підготовитися на КВТ, хотіли дещо вияснити про проєкти.
Перше, обов’язково прочитайте частину про третю пробу в “Напрамні До Програми УПЮ”
(http://www.plastusa.org/ypy/pdfs/Napryam.pdf) (сторінки 8-12).
Це пояснює катеґорії і теми проєктів до третьої проби, які є елементи проєкти і має список прикладів проєктів.
З того документа, хочу підчеркнути кілька пунктів:

юнак і юначка мусить виконати мінімальне число проєктів,
1. Кожний
як зазначено в кожній катеґорії (напр. 1 проeкт в катеґорії “Життя в природі”,
3 проeкти в катеґорії “Три Головні Обов’язки Пластуна”, і т. д.).
проєкт повиннен закінчитися тим, що щось є створене,
2. Кожний
що є якійсь кінцевий твір, наприклад:
• Прогулька, теренова гра
• Свято, ватра, інсценізація, ляльковий театр, фільм або музика награні на
звукову ленту, дискусія, інструктаж, добре діло
• Допис до газети або журналу, одноднівка, стінна газетка

Для КВТ, ти мусиш заплянувати і зголосити бодай два (2) проєкти.
Якщо хочеш більше – можеш!

Твої проєкти мають бути зголошені мені до 4-го червня, 2016.
Один з них мусить мати тему із катеґорії “Життя в природі”.
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природи.
Наприклад, краще не підготовляти таких проєктів
які можна виконати підчас року в домівці (табльо
із важних дат з історії Пласту, підготовка і
переведення гагілок, провадження туристів, і т. д.)
Мати на увазі, що усі проєкти виконуємо в літі,
серед природи. Другий твій проєкт може мати тему
із будь якої катеґорії, але також повинен бути такий
проєкт який краще виконати в природі.
Значиться, у виконанню свого ‘зайняття/проєкту’
ти повинен користуватися тереном на якому ви усі
будете таборувати – оселя Вовча Тропа. До твоєї
диспозиції є ресурси з природи, терен табору, і
учасники/булава табору. Терен табору є досить
великий. Є площі, павильйон, та багато лісу.
Твій проєкт повиннен бути дуже цікавий для нас усіх.
Твій проєкт докаже нам щось про тебе – про твій
провідничий хист, твої зацікавлення, як ти
вмієш плянувати.
Проєкт не може бути лишень гутіркою,
але може бути дуже докладний

інстуктаж із метою виконати ‘щось’ після інстуктажу.
Час на виконання проєктів не є обмежений;
наприклад, якщо тобі потрібно одну годину кожного
дня, це добре, а якщо тобі однаразово потрібно три
години на якійсь змаг, це також добре. Ваші проєкти
входять до програми КВТ, та успіх цього табору
залежить від вашої ініціятиви, охоти і співпраці.
Проєкти підготовляється самостійно, не групою,
але їх можна виконати групово. Можна знайти
собі співробітників на місці допомогти тобі
продемонструвати твій проєкт, і можна його групою
виводити. Ви не тільки будете тими тимчасовими
інструкторами, але і також будете допомогати іншим
виконати свої проєкти, або брати участь в різних
змагах.
Використай цей час тепер перед 4-го червня
подумати над темами на твої проєкти. Свої пляни
коротко зясувати на формі. Долучено є приклад
одного зголошення проєкту.
Уживай свою уяву, ініціятиву і будь творчим!
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Пам’ятай, що:
1. Маєш булаву до помочі на точках, або переговорити справи.
2. Можна сподіватися около 10 учасників.
3. Таборуємо у лісі, є деякі поляни, стежки, ліси...
4. Виконання деяких проєктів можна розтягнути на кілька днів,
а деякі є одноразові.

5. Не можна привозити вже зовсім приготовлені речі до проєктів
(розрізані колоди), але можите закупити додаткові шнури, виряд,
тощо, або приготовити на картах інструкції, рисунки, копії на
роздачу, точки до виконання, і т. д.

УЖИВАЙ СВОЮ УЯВУ,ІНІЦІЯТИВУ І БУДЬ ТВОРЧИМ!
Прояви у своїх проєктах щось про себе.
Якщо потрібно, випиши е-пошту! До скорого побачення на КВТ!

СКОБ!
ст. пл. вір. Вікторія Куріца
Комендантка Табору КВТ
kuritzav@gmail.com

ст. пл. геть. СКОБ Андрій Зварич, СМ
Крайовий Комендант Юнацтва
kps-kky@plastusa.org
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