
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA 

„SZKOŁA WODZÓW” 

 

 
 

CELE:  

 przygotowanie instruktorów do pracy z namiestnictwem oraz pełnienia funkcji 

namiestnika / zastępcy namiestnika / członka Rady Namiestnictwa 

 przygotowanie instruktorów do systematycznego wspierania drużynowych z 

poziomu hufca (nie tylko dla instruktorów działających w namiestnictwach) 

 

TERMIN:  

 1.02.2015 – rozpoczęcie części e-learningowej 

 27.02-1.03.2015 – pierwszy biwak kursu 

 10-12.04.2015– drugi biwak kursu 

 

MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE:  

Miejsce zostanie podane na trzy tygodnie przed biwakiem (Poznań). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 minimalny wiek – ukończone 18 lat 

 stopień instruktorski – podharcmistrz lub ukończony kurs podharcmistrzowski (w 

wyjątkowych przypadkach otwarta próba podharcmistrzowska – przed 

zgłoszeniem uzgodnić z komendantką kursu) 

 mailowa zgoda komendanta hufca 

 posiadane ubezpieczenie NNW 

 zgłoszenie się w terminie do 15 stycznia 2015 przez ankietę dostępną na stronie 

szkoły www.zkk.zhp.wlkp.pl 

 najpóźniej 18 stycznia 2015 szkoła potwierdzi przyjęcie na kurs 

 wpłata 160 zł (190 zł) na konto komendy chorągwi 65 1090 1359 0000 0000 

3501 8235 (w tytule Kurs Namiestnikowski) 1 stycznia 2015 

 

ODPŁATNOŚĆ:  

 Koszt kursu: 160 zł – członkowie Chorągwi Wielkopolskiej, 190 zł pozostałe 

osoby (w tytule przelewu: składka zadaniowa na Kurs Namiestnikowski) 

 W ramach ceny zapewniamy: wyżywienie, nocleg, materiały programowe, zbiór 

materiałów po kursie, e-learning, udział w warsztatach 28.02.2015. 

 Koszty podróży pokrywa uczestnik.  

 

 

http://www.zkk.zhp.wlkp.pl/


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA 

„SZKOŁA WODZÓW” 
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:  

 aktywne uczestnictwo w kursie, udział we wszystkich zajęciach na obu biwakach 

 wykonanie zadań z części e-learningowej (namiestnicy.wordpress.com) 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

 Maksymalna ilość uczestników – 16 

 W wypadku zbyt małej ilość zgłoszeń, komenda kursu zastrzega sobie prawo 

odwołania kursu. 

 

TREŚCI: 

 Praca z drużynowymi : 

o doradztwo programowo-metodyczne 

o ocena pracy drużyn 

o współzawodnictwo/ kategoryzacja drużyn 

o tworzenie wspólnoty drużynowych i przybocznych 

o dbałość o wszechstronny rozwój drużynowych 

 Kształcenie kadry 

o współudział w kształceniu kadry dla drużyn (drużynowych i przybocznych) 

o wspieranie szczepów i drużyn w kształceniu zastępowych i pozostałej małej 

kadry 

o aktywne metody i techniki w kształceniu 

 Usytuowanie namiestnictwa w hufcu 

 Planowanie pracy i działania namiestnictwa 

 

W ramach kursu odbędą się dodatkowo warsztaty doskonalące dla Namiestników wraz z 

udziałem uczestników spoza kursu. 

 

KADRA:  

 hm. Grażyna Baranowska SOKK/175/2011 (komendantka) 

 hm. Monika Woźnica  SOKK/186/2013 

 phm. Aleksandra Płaczek BOKK/686/2013 

 phm. Łukasz Marciniak 

 

KONTAKT: 

 baranowska.g@gmail.com; tel: 601 218 312 

http://namiestnicy.wordpress.com/
mailto:baranowska.g@gmail.com

