
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA 

„SZKOŁA WODZÓW” 

 

ZŁOTY KRĄG KSZTAŁCENIOWCÓW 
 
Warsztaty kształceniowców Chorągwi Wielkopolskiej, podczas których będziemy mogli 
rozwinąć swój warsztat i zastanowić się wspólnie, czego oczekujemy od Szkoły Wodzów  

 

ZAPRASZAMY:  

 członków komend hufców ds. pracy z kadrą i kształcenia  

 szefów i członków HZKK / MZKK i osoby zajmujące się kształceniem w hufcach 

 instruktorów Szkoły Wodzów 

 

TERMIN:  

 27-29 marca 2015 

 

MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE:  

 Poznań (25 min. od dworca PKP). Dokładny adres zostanie podany osobom 

zgłoszonym.

 warunki biwakowe (własne karimaty i śpiwory)

 

ZGŁOSZENIA:  

 do 21 marca 2014 na adres zkk@zhp.wlkp.pl (imię nazwisko, hufiec, pełniona 

funkcja kształceniowa, wybrane zajęcia na sobotę przedpołudniem + 

nieobowiązkowo zgłoszenie dobrych praktyk Kursu Przewodnikowskiego – 

szczegóły poniżej). 

 

ODPŁATNOŚĆ:  

 25 zł (w tym nocleg, obiad) – płatność na konto Komendy Chorągwi  

 

W PROGRAMIE:  

 

Piątek wieczór Integracja i wymiana doświadczeń 

Sobota przedpołudnie Działanie Zespołu Kadry Kształcącej 

Warsztaty (tematy pod koniec ulotki) będą się odbywały w 

dwóch blokach, oznacza to, że każdy będzie mógł uczestniczyć 

w dwóch tematach. Więcej informacji – pod koniec ulotki. 

Sobota popołudnie, cz I Kursy  drużynowe w środowiskach 

Referaty Chorągwi Wielkopolskiej o kursach metodycznych 

Sobota popołudnie cz II Dobre praktyki – kurs przewodnikowski 

15-minutowe prezentacje związane z doświadczeniami 

dotyczącymi kursów przewodnikowskich – formy, rozwiązane 

problemy.  Na tą część można zgłaszać propozycje prezentacji 

:). 

Sobota wieczór Wieczorna wymiana doświadczeń kształceniowych 

Niedziela rano Warsztaty – formy kształceniowe. 

 

Po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. 

Warsztaty liczą się we wnioskach o przyznanie / przedłużenia odznak kadry kształcącej 

jako forma doskonaląca. 

mailto:zkk@zhp.wlkp.pl
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Poniżej przedstawiamy tematy warsztatów, które odbędą się w sobotę od rana na 

Złotym Kręgu Kształceniowców: 

 

 Warsztaty będą się odbywały równolegle w dwóch blokach, oznacza to, że każdy z 

Was będzie mógł uczestniczyć w dwóch tematach. 

 Na tydzień przed warsztatami (22 listopada, godzina 20:00) uruchomimy 

internetowo zapisy na warsztaty (już z konkretnymi godzinami). 

 Chcielibyśmy wiedzieć, jakie warsztaty będą się cieszyć największym 

zainteresowaniem, bo będziemy mogli je powtórzyć, tak aby więcej osób mogło w 

nich uczestniczyć. Od Waszych opinii zależy też, które warsztaty będą się 

odbywały równolegle. Jeśli jakimś tematem będziecie bardzo mało zainteresowani, 

to nie wykluczamy zrezygnowania z jakiegoś tematu na rzecz powtórzenia innego. 

 Dlatego będziemy wdzięczni za informacje, które warsztaty Was 

najbardziej interesują – prosimy o wskazanie 3 tematów. Nie jest to 

równoznaczne z zapisaniem się na te warsztaty – to będzie możliwe od 30 

listopada. 

 

 

 

1. Zespół lokalny i rozproszony geograficznie - modele działania ZKK 

hm. Stanisław Nowak 

Na warsztatach zostaną przedstawione różne modele funkcjonowania HZKK i MZKK 

oraz sposób planowania pracy z ZKK o różnym charakterze. Ponadto uczestnicy 

poznają narzędzia służące do sprawnego zarządzania projektami (także na odległość) 

i sposoby pracy z opisami funkcji członków ZKK. 

2. Narzędzia elektroniczne usprawniające działania ZKK  

hm. Monika Woźnica 

Uczestnicy poznają różne elektroniczne narzędzia (on-line, bezpłatne), które mogą 

usprawnić zarządzanie zespołem od zarządzania projektem  przez sprawną 

komunikację po ustalanie terminów, czy dzielenia się materiałami. 

3. Co robić by członkowie ZKK czuli się odpowiedzialni za kształcenie w hufcu? 

hm. Grażyna Baranowska 

Warsztaty będą możliwością do tego, aby zastanowić się w jaki sposób działać, żeby 

wszyscy członkowie ZKK czuli się odpowiedzialni za działania podejmowane przez 

zespół i – szerzej – za kształcenie w hufcu. Zostaną przedstawione pomysły form 

budowania wspólnoty, komunikacji, podziału zadań i ich podsumowywania, które 

zwiększają poczucie odpowiedzialności członków zespołu. 

4. Pozyskiwanie dorosłych na funkcję drużynowych – rola ZKK 

hm. Aleksandra Wysińska 

Brakuje w Twoim hufcu drużynowych, bo młodzi instruktorzy, przygotowani do 

pełnienia funkcji, po 2-3 latach "uciekają" na studia? A może zgłaszają się do hufca 

dorośli cywile, którzy chcieliby zasmakować harcerskiej przygody, a Ty jako 

kształceniowiec nie wiesz, jak z nimi pracować? Jeżeli któryś z problemów jest Twoim, 

to zapraszam na warsztaty, na których dowiesz się, jak pozyskiwać dorosłych do 

pracy w hufcu, jak z nimi pracować, aby przygotować ich do funkcji drużynowego oraz 

jakie nowości w tej kwestii szykuje Zespół Starszyzny przy Wydziale Pracy z Kadrą. 
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5. ZKK - odpowiadamy na potrzeby 

hm. Anna Frąckowiak 

Zajęcia to zaproszenie do gry o zarządzaniu w strukturze pionowej. Przeznaczony czas 

poświęcimy na analizowanie siatek zależności i oddziaływań jaki zespół kadry 

kształcącej może mieć na harcerza/ harcerkę. Jednocześnie prześledzimy jak 

wpływają decyzje wyższych struktur na pracę zespołu hufcowego. 

 

6. Jak założyć MZKK? 

hm. Lidia Drzewiecka 

Ważne jest, aby każdy drużynowy miał w swoim hufcu możliwość szkolenia 

i doskonalenia swych umiejętności. Jeżeli hufiec z jakichś powodów nie ma możliwości 

utworzenia zespołu kadry kształcącej (np. nie ma wystarczającej liczby instruktorów z 

odpowiednią OKK) – to można powołać zespół Międzyhufcowy z kilku 

zainteresowanych hufców, które występują w nim na zasadach partnerskich. Jeśli nie 

wiesz jak to zrobić? Przyjedź na warsztaty, wyjaśnię krok po kroku. 

 

7. Działanie MZKK i różnice między HZKK a MZKK. 

hm. Lidia Drzewiecka 

Zadaj sobie pytanie dlaczego nie utworzyłeś MZKK, przecież to przyjemna praca 

z instruktorami z zaprzyjaźnionych hufców oraz dodatkowy sposób na integrację 

harcerzy. Jeśli chcesz poznać jak współpracujemy w MZKK, ile możesz zyskać a jak 

mało stracić to zapraszam na moje zajęcia. Dodatkowo o różnicach w prowadzeniu 

MZKK a ZKK. 


