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Międzynarodowe spotkanie młodzieży można porównać do
trwającej wiele dni wędrówki na szczyt. Pokonując trasę,
wiodącą ku poznaniu siebie nawzajem, ku szczęśliwemu
zwieńczeniu projektu, członkowie grupy miewają zmienne
nastroje, zmieniają się także zasoby ich energii. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w dokumencie:
	Dynamika grupy.

tęsknią za wygodami, które pozostawili na
nizinach, albo za dobrodziejstwami miasta. Mimo wszystko grupa wspólnymi siłami dociera do celu i pragnie doświadczyć
smaku sukcesu indywidualnego i grupowego. Fakt ten staje się dla wszystkich
okazją do świętowania na szczycie ze specjalnymi napojami
i muzyką. Tutaj polecamy metodę:
	Krytycznego spaceru po sklepach.
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Pierwszy etap wspólnej wspinaczki obejmuje wzajemne
poznanie się uczestników i fazę rozgrzewki, podczas której członkowie grupy obserwują i oceniają swoich współtowarzyszy i zespół prowadzący. Tutaj polecamy następujące
metody:
	Drzewo serc, Łożysko, Poczta międzynarodowa,
Budowanie wieży, a także Fishbanks, ForesTRY,
Ślad ekologiczny, Rzeczywistość globalna.

Po zdobyciu szczytu nieuchronnie zbliża się moment zejścia
na płaszczyznę dnia codziennego. Niektórzy z uczestników
wyprawy mogą być smutni z tego powodu. Dlatego należy
zadbać o to, aby wszyscy już w tym momencie mieli możliwość refleksji nad tym, co przeżyli. A po powrocie do obozu
można zorganizować imprezę pożegnalną, która będzie wyrazem uznania dla wspólnie osiągniętych rezultatów.
Tutaj polecamy metodę:
	Sztuka na pożegnanie.

Po tym jak wszyscy członkowie ekspedycji znaleźli swoje miejsce i role w grupie, mogą zacząć wspólną pracę.
W tym celu opuszczają oni bezpieczny obóz - ruszają w ekscytującą drogę wiodącą na szczyt. Tutaj polecamy następujące metody:
	Kampanie, akcje i projekty, Piramida zrównoważonego rozwoju, Warsztat przyszłości, Szczyt klimatyczny,
Krytyczny spacer po sklepach.

Analizując swoje sukcesy i porażki, wspominając burze i słoneczne dni, uczestnicy mogą wyciągnąć wiele pożytecznych
wniosków, które zabiorą w dalszą drogę szlakami codzienności. Ponowne spojrzenie na szczyt (i na zrobione tam zdjęcia
grupowe) będzie dla nich okazją do ponownej refleksji nad
przebiegiem ekspedycji. Niektórzy zdobywcy na pewno będą
już snuć plany nowych wypraw - warto więc od razu poruszyć
ten temat. Na zakończenie zachęcamy do przeprowadzenia
wraz ze wszystkimi uczestnikami ewaluacji spotkania:
	www.eijb.eu/pl

Takie aktywności są dla nich wprawdzie źródłem radości, ale
powodują także zmęczenie. Niektórzy członkowie wyprawy
zaczynają wątpić w to, czy uda im się wspiąć na szczyt. Inni
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