POZIV NA RADIONICU
Radionica na temu “Organizacija i
vođenje ljetne alpinističke škole”
Pozivamo vas na radionicu na temu organizacije i vođenja ljetne alpinističke škole.
Radionica će biti održana 02.02.2013. u prostorijama HPD Željezničara.
Iako se organizacijom ljetne alpinističke škole već desetljećima bave se svi alpinistički
odsjeci u Hrvatskoj, šira razmjena znanja, materijala i iskustava do sada nikada nije bila
ostvarena. Svaki odsjek se susretao sa istim problemima kao i svi ostali odsjeci i svaki je
sam za sebe pronalazio vlastita rješenja.
U ovih nekoliko rečenica sažeta sažeta je srž pitanja s kojom če se ova radionica baviti. Više
o radionici u nastavku teksta.

Detaljnije o radionici
Koji su ciljevi radionice?
Ciljevi radionice su razmjena znanja i iskustava vezanih za organizaciju ljetne alpinističke
škole, te razvoj međuodsječke komunikacije i suradnje u cilju zajedničkog unaprjeđenja
škole.

Kome je radionica namijenjena?
Radionica je namenjena ljudima aktivno uključenim u organizaciji ljetnih alpinističkih škola,
kao i svima kojima koji su se školama bavili ili im je ova tema iz nekog drugog razloga
interesantna.

Kako će radionica biti organizirana?
Radionica je zamišljena kao neformalno druženje i razgovor o unaprijed zadanim temema.
Razgovori će biti moderirani kako bi se poštivale zadane teme, te kako bi svi prisutni imali
jednaku priliku da iznesu svoje viđenje danih tema.
Svako pitanje iz teme će biti otvoreno otvoriti kratkim izlaganjem, u kojem će moderator
ponuditi vlastite odgovore, te će tako zadati ritam razgovora. Nakon uvoda ostali sudionici
koji su se pripremili za radionicu će redom imati prilike kratko izložiti svoje odgovore. Iza
toga slijedi slobodna diskusija u kojoj mogu sudjelovati svi sudionici radionice.
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Da li će se za radionicu trebati pripremiti?
Kako bi razgovori bili što efikasniji, od polaznika koji se žele aktivno uključiti u razgovor
se očekuje da unaprije prouče koje su sve teme zadane, te o svakoj razmisle, formiraju
mišljenje i budu spremni reći nekoliko riječi. Ovo se prije svega očekuje od ljudi koji će voditi
školu u svojem odsjeku ili će biti aktivno uključeni u njezinu organizaciju.
Priprema je poželjna, no nije i obavezna za sudjelovanje na radionici.

Koje teme će se na radionici obrađivati?
Popis tema se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Tko će biti moderator radionice?
Moderator radionice će biti Nikola Derežić, član Alpinističkog odsjeka HPD Željezničara.

Kada i gdje će radionica biti održana?
Radionica će biti održana u subotu 02.02.2013. godina s početkom u 09:00 održana u
prostorijama HPD Željezničara, Trnjanska cesta 5b (link na mapu: http://goo.gl/maps/ioglQ).
Subota je ponuđena kao termin kako bi ljudi koji ne žive u Zagrebu imali prilike sudjelovati.

Da li se treba prijaviti za radionicu?
Svi zainteresirani za sudjelovanje u radionici se mogu prijaviti najkasnije do 30.01.2013. u
23:59 putem slijedećeg web formulara: http://goo.gl/euTVb

Koliko košta sudjelovanje na radionici?
Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Koliko će radionica trajati?
S obzirom na veliki broj tema očekuje se da će radionica potrajati veći dio dana, uz pauzu
za ručak. Ručak će biti organiziran - prije početka radionice moći ćete se odlučiti za jedno od
jela sa menija.

Imam pitanja - koga mogu kontaktirati?
Kontakt osoba je moderator radionice Nikola Derežić. Možete s njim stupiti u kontakt putem
e-mail adrese nikola.derezic@gmail.com ili putem mobitela 095 9129 179.
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Popis tema
Svaka tema se sastoji od naslova koji je definira, te od popisa pitanja na koja ćemo u okviru
te teme dati odgovor. Ukoliko se planirate pripremiti za aktivno sudjelovanje u radionici,
pokušajte smisliti vlastiti odgovor na svako od pitanja.
Razmislite i o problemima koji bi se mogli pojaviti kod svake od tema.

1 Misija škole
Kako bi u jednoj rečenici saželi razloge zbog kojih školi organiziramo?
Što nam to govori o tome kakve polaznike bi trebali birati?
Kojim znanjima bi polaznici trebali vladati po završetku škole?

2 Upisi
Kako izgleda vaš upisni postupak?
Koje kriterije koristite prilikom izbora kandidata?
Da li budući polaznici moraju potpisati kakvu izjavu i što u njoj stoji?

3 Komunikacija
Kako sve komunicirate sa polaznicima škole?
Kako dolazite do povratne informacije od polaznika škole?
Kako komunicirate sa instruktorima?

4 Instruktori
Tko sve može biti instruktor?
Kako pripremate instruktore za rad na školi?
Kako motivirate instruktore?
Kako regrutirate instruktore?
Problemi mladih i neiskusnih instruktora
Da li nadoknađujete troškove instruktorima i kako?

5 Predavanja
Kako su predavanja poredana?
Kako od predavača dobiti kvalitetno predavanje?
Kako pratite koliko uspješno polaznici usvajaju znanja?

6 Organizacija izleta
Koji vam je okvirni dnevni raspored izleta?
Kako pratite odrađene vježbe?

RADIONICA ORGANIZACIJA I VOĐENJE LJETNE ALPINISTIČKE ŠKOLE

3

Kako izrađujete plan penjanja (tko, što, s kime)?
Kako je organizirana logistika (putovanje, plaćanje, red, čistoća, roštilj, cuga)?
Kako pratite napredak polaznika (gdje su tanki - što im treba dodatno pojasniti)?
Da li neki izlet vodi više osoba - kako su odgovornosti među njima podijeljene?

7 Oprema
Kako je organiziran transport dijeljene opreme?
Kako je organizirano sakupljanje i podjela dijeljene opreme?
Što ako neki komad opreme nedostaje?

8 Obrazovni materijali
Kojim sve obrazovnim materijalima se služite?
Kako distribuirate obrazovne materijale?

9 Ispit
Na kojoj lokaciji provodite ispit?
Na koji način je ispit organiziran?
Kako zadajete i osiguravate kriterije za prolaz?
Što sa ljudima koji ne zadovolje?

11 Autoritet
Što ako članovi odsjeka dovode autoritet vođe izleta u pitanje?
Što ako to rade polaznici škole?
Što ako je doveden u pitanje autoriter nekog od instruktora?
Kako se postaviti u slučaju konfliktne situacije?

12 Izvanredne situacije i nesreće
Kako postupiti u slučaju izvanredne situacije (nije se dogodila nesreća)?
Kako postupiti u slučaju nesreće?

13 Nakon škole
Koliko ljudi nakon škole ostaje u odsjeku?
Kako motivirate polaznike na ostanak u odsjeku?
Kakve smjerove bivši polaznici penju tijekom prve godine nakon škole?

14 Vođenje škole
Kako se odabire osoba koja će voditi slijedeću školu?
Kako novu osobu pripremate za vođenje škole?
Zbog čega ljudi često odustaju nakon što “odrade” jednu školu?
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Da li više ljudi sudjeluje u organizacijskim poslovima škole?
- Kako su dužnosti i odgovornosti među njima podijeljene?

Licenca
Program ove radionice, njezin sadržaj, kao i svi materijali koji mogu iz nje izravno proizaći su
zaštićeni Creative Commons licencom
Materijale možete koristiti uz poštivanje sljedećih uvjeta:
●
●

●
●
●

materijali - u danjem tekstu pod terminom “materijali” se podrazumjeva program ove
radionice, kao i svi materijali koji iz nje mogu izravno proizaći
umnožavanje - umnožavanje, distribuiranje i javno prikazivanje dijelova ili cjelovitih
materijala proizašlih iz ove radionice je dopušteno pod uvjetom da to radite u
nekomercijalne svrhe
nekomercijalno - materijale u cijelosti ili dijelovima ne smijete prodavati, niti smije
biti ugrađena u bilo koji uradak koji se komercijalno prodaje
remiksiranje - materijale možete ugraditi u svoj vlastiti uradak, pod uvjetom da i on
bude objavljen pod identičnom licencom
imenovanje - ukoliko materijale ugradite u vlastiti uradak, morate naznačiti da su
preuzeti iz ove radionice

Više o “Creative Commons” licenci možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://
creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/hr/
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