ЛІСОВА ШКОЛА
Лісова Школа - це назва пластового міжкрайового вишкільного
табору під керівництвом Головної Пластової Булави, зорганізованого в
Америці перший раз у 1964 р. із ініціятиви куреня "Лісові Чорти". Від
1993 р. Лісова Школа відбувається щорічно в Україні і періодично в
Америці.
У програму Лісової Школи входять гутірки, практичне
пластування, вправи в провідництві та виконання різних завдань, а всі
зайняття під час табору мають вишколити кожного учасника в
прикладному переведенні пластового табору. Протягом двох тижнів
учасники обох вишколів співдіють із Старшиною табору та виробляють
в собі почуття відповідальности та братерства, яке постає з інтенсивно
дружньої співпраці для осягнення означеної мети.
Цю мету осягається через спосіб переведення табору; через
наголос на пластову поставу, провідництво і відповідальність; через
зразковий провід, який ранком стоїть в повному складі на площі збірок
ще перед тим як Бунчужний гукне "Лісова Школа - вставання!"; через
витворення своєрідного духу ЛШ, з яким, незважаючи на фізичну
виснаженість важко розлучатись по закінченню табору.
Основною метою Лісової Школи є підготовити кваліфікованих
булавних-інструкторів та бунчужних-провідників для таборів
пластового юнацтва, які все будуть виконувати свої обов'язки згідно із
кредом Абсольвента Лісової Школи.

КРЕДО АБСОЛЬВЕНТА ЛІСОВОЇ ШКОЛИ
Зобов'язуюся - бути прикладом для юнацтва, готовим
до співпраці - та з ентузіязмом, почуттям обов'язку і
посв'ятою сповняти функції виховника, інструктора та
члена проводу пластового табору - протягом цілих 24-ох
годин кожного дня, від початку до кінця табору.
Це кредо Абсольвента ЛШ є суть її "чмолівської" програми, бо
власне так організував і переводив юнацькі табори Іван Чмола,
співзасновник Пласту, полковник київських Січових Стрільців,
взірцевий педагог та наш символ коменданта пластових таборів.

В 2016 для пластунiв з Америки i Канади вiдбудеться вишкiл

"ЛIСОВА ШКОЛА"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Це школа, школа лiсова
А в нiй ми лiсовi студенти
Вона всiм школам голова
На всi краї i континенти

ЩО? Мiжкрайовий Вишкiльний Табiр "Лiсова Школа"
ДЕ? в гiрських околицях Гантер, стейт Нью Йорк
КОЛИ? вiд 25 червня до 8 липня 2016
ХТО? члени УСП та юнаки в 11-12-13 клясах
Юнак чи старший друже, Ти
Бiжи до нас, бiжи мерщiй
Учись i добивайсь мети
У славнiй школi лiсовiй.

ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?ЧОМУ?
- щоб стати кращим пластуном, провiдником та iнструктором
- щоб пiдготовитися на таборового виховника-iнструктора
- щоб прожити два тижнi визову, спiвпрацi, дружби
- щоб переконатися що ТИ можеш це зробити
Це школа, школа лiсова
Усякої учать там штуки
Скажи, що варта булава
Не нюхавши її науки?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Виповнену Карту Зголошення рекомендуємо вислати якнайскорше щоб Ти
мав білше часу до підготовки на ЛШ. Вислати на електронну адресу:

LisovaShkola@gmail.com
або факсом на 206.984.3191

Мiжкрайовий Вишкiльний Табiр

ЛIСОВА ШКОЛА
Принемаєм карту зголошення від 1 січня до 31 березня 2016 р.
 Iм'я та прiзвище кандидата (yкр/анг):


Точна адреса iз
поштовим індексом:

 Дата народження: день

мiсяць

 Вiровизнання:

Курiнь:

Станиця:

 Рiк вступу до Пласту:

Рiк пл. присяги:

Ступiнь в УПЮ:

рiк

 Назва школи/універсетету/праці:
- факультет:

Мiсце нар.:

на якому роцi:

.

 Якi функцiї-дiловодства виконував в гуртку, куренi чи станицi? (три найважнiшi):
1.

2.

3.

 В яких ЮНАЦЬКИХ таборах або вишколах брав участь? (три найважнiшi):
1. Дата:

Мiсце:

Комендант:
2. Дата:

Моя функцiя:
Мiсце:

Комендант:
3. Дата:

Назва:
Моя функцiя:

Мiсце:

Комендант:


Назва:

Назва:
Моя функцiя:

Знання пракричного пластування – визначи порядковiсть нижче поданих дiлянок вiдповiдно
до рiвня i обсягу Твого знання (найкраще 1, тодi 2, тодi 3):
картографiя:

самозараднiсть-природозанвство:

пiонерка-табiрництво:

ПОРУЧЕННЯ СТАНИЧНОГО-ОЇ:
Я безпосередно розмовляв iз моїм станичним-ою i вiн-вона поручає мене на учасника
Лiсової Школи. Його-її iмя i прiзвище, повний телефон і e-mail є:
 Iмя i прiзвище
 Телефон (iз кодом):

Е-МАIL:

ЗАЯВА КАНДИДАТА: Я бажаю бути виховником та iнструктором практичного пластування
на таборах УПЮ. I якщо б мене принято на учасника Лiсової Школи зобовязуюся
якнайкраще пiдготовитися i бути примiрним учасником вишколу.
 Телефон (iз кодом):
 Пiдпис кандидата:

Е-МАIL:
Пл.ступiнь:

