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Osoby 
uczestniczące:

Zapisz się!

Esperancko-harcerskie seminarium w Polsce
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) we współpracy z SEL 

(Skautowa Liga Esperancka) oraz TEJO (Światowa Esperancka 
Organizacja Młodzieżowa), organizują seminarium szkoleniowe dla 

harcerek, harcerzy oraz działaczy i działaczek społecznych.

• Odwiedź stronę www.esperanto.org/skolta albo napisz na adres e-mail 
SEL.Reaktivigo@gmail.com, aby otrzymać więcej informacji. Otrzymasz 
szczegółowy program, zasady doboru osób uczestniczących i formularz.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, musimy 
dokonać wybrać osób uczestniczących. Nasze
kryteria mają zapewnić równomierny udział pod 
względem narodowości i płci. Promowane będą

osoby partycypujące w programie.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń:

15 marca 2011. Zachęcamy do jak najszybszego 
przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Skautowa Liga Esperancka (Skolta Esperanto-Ligo, SEL), jako najstarsza 
międzynarodowa organizacja harcerska na świecie, organizuje liczne 
wydarzenia dla harcerek i harcerzy zainteresowanych użyciem Esperanto 
w swoich grupach oraz w międzynarodowych kontaktach.
Poza seminarium, SEL planuje zorganizować w 2012 roku Europejskie 
Jamboree SEL-u, aby umożliwić środowisku harcerskiemu, które 
rozpoczęło naukę języka, jego praktyczne użycie jako języka roboczego. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.esperanto.org/skolta 
albo bezpośredni kontakt na adres e-mail SEL.Reaktivigo@gmail.com,
aby otrzymać więcej informacji.

Seminarium jest częścią kampanii “SEL Reaktivigo”, która jest 
elementem obchodzonego w 2018 roku stulecia Harcerskiej Ligi 
Esperanckiej, organizacji harcerek i harcerzy używających Esperanto. 
Obecnie ożywia ona swoje działania w wielu krajach na całym świecie, 
oferując nowy program dla wprowadzenia różnorodności i równości przy 
użyciu języka międzynarodowego między harcerkami i harcerzami.

Esperanto – język pomocniczy stworzony 
w 1887 roku przez Ludwika Zamnehofa, 
polskiego lekarza żydowskiego 
pochodzenia; został zauważony i przyjęty 
przez Baden-Powella w pierwszej edycji 
„Skautingu dla chłopców” jako język 
użyteczny dla harcerzy. Ze względu na 
swój międzynarodowy charakter (słowa 
pochodzą z różnych języków), Esperanto 
odgrywa ważną rolę dla ludzi, którzy uczą 
się języków obcych. Od wielu lat język ten 
jest używany na całym świecie dla 
ułatwienia kontaktów międzynarodowych.

Koszty:

• Młode harcerki i harcerze oraz działaczki i działacze (do 30. roku życia) 
zainteresowani tematem różnorodności i równości oraz współpracą 
międzynarodową.

• Językiem roboczym będzie Esperanto, jednak zapraszamy wszystkich 
młodych liderów i liderki, którzy chcieliby nauczyć się albo dalej używać 
tego międzynarodowego języka planowanego. Osobom, które nie znają 
Esperanto, a chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, proponujemy 
przyspieszony kurs internetowy, dzięki któremu nauczą się podstaw 
języka, co umożliwi bezpośrednią komunikację.

Budując na bazie różnorodności – w jaki sposób najlepiej wykorzystać współpracę 
między organizacjami młodzieżowymi?

Temat:

Miejsce: Warszawa (Polska) Data: 24-30 maja 2011 (pierwszy i ostatni 
dzień zarezerwowane na podróż)

• Interaktywne sesje robocze na temat współczesnych i skutecznych metod 
organizacji młodzieży, włączając temat różnorodności/równości.

• Nauka praktycznych metod współpracy międzykulturowej.
• Korzystanie z narzędzi różnorodności/równościowych Rady Europy.
• Ćwiczenie umiejętności liderskich uczestniczek i uczestników.

Program:

• Koszt uczestnictwa wynosi tylko 70 euro (dla obywatelek i obywateli państw 
europejskich) albo 100 euro dla osób spoza Europy. 

• Dzięki subwencji Europejskiego Funduszu Młodzieżowego, możemy pokryć koszty 
zakwaterowania i część kosztów podróży.
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