
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

„SZKOŁA WODZÓW”

KURS WOODBADGE

Kurs  Woodbadge  jest  kursem  instruktorskim,  zgodnym  ze  standardem  kursów
Woodbadge w WOSM, prowadzonym przez specjalnie do tego przygotowaną kadrę
instruktorską. Jest to forma kursu podharcmistrzowskiego, w czasie trwania którego
szczególny  nacisk  położony  jest  na  indywidualną  pracę  z  uczestnikami,
doskonalenie  ich  umiejętności  przywódczych,  umiejętności  pracy  w  grupie
instruktorskiej, pracy nad sobą, poznawanie procesów zachodzących w grupie oraz
praktyczną realizację projektu i zarządzanie projektem. 

 CELE: 
 Przygotowanie do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza 
 Przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji na szczeblu hufca

TERMIN: 
 I część: kurs odbędzie się 30.08 (godz.11:00)-05.09.2014 (godz. 8:00)
 II część: zadanie międzybiwakowe; realizowane w swoim środowisku.
 III część: spotkanie weekendowe najpóźniej pół roku po I części- ustalone z 

uczestnikami. 

MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE: 
 leśniczówka „Buczyna” w Krotoszynie  (woj. wielkopolskie)

LICZBA UCZESTNIKÓW:
 do 18 osób 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 minimum otwarta próba na stopień podharcmistrza, ukończone 18 lat.
 zgoda komendanta hufca,
 wypełnienie ankiety zgłoszeniowej,
 list motywacyjny w dowolnej formie, 
 zgłoszenie się w terminie do 5 sierpnia 2014 roku przez ankietę dostępną 

na stronie szkoły: www.zkk.zhp.wlkp.pl  . Listy motywacyjne przesyłamy na 
mail załączony poniżej.

(12 sierpnia 2014 Szkoła potwierdzi przyjęcie na kurs. W tym dniu przesłane 
będą również zadania przedkursowe). 
 wpłata 220 zł (270 zł) na konto komendy chorągwi do 20 sierpnia 2014 r. 

(przez kasę macierzystej komendy hufca). Na kurs należy zabrać 
potwierdzenie dokonania przelewu środków na konto chorągwi. 

 w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z Chorągwi Wlkp.  

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


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

„SZKOŁA WODZÓW”

ODPŁATNOŚĆ: 
 koszt kursu: 220 zł – członkowie Chorągwi Wielkopolskiej, 270 zł pozostałe 

osoby 

 koszty podróży pokrywa uczestnik. 

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU: 
 aktywne uczestnictwo w kursie, udział we wszystkich zajęciach, 
 realizacja zadań przedkursowych.
 kadra kursu zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach nie wydać 

dyplomu ukończenia kursu jeżeli postawa kursanta w ich odczuciu nie 
pozwoli na pozytywną ocenę. 

TREŚCI KURSU: 

 Podstawy wiedzy instruktorskiej
 Harcerski System Wychowawczy
 Struktura ZHP - zadania harcerskich komend
 Wprowadzanie zmian w organizacji i hufcu
 Praca z kadrą w ZHP
 Praca z zespołem instruktorskim

KADRA KURSU: 
Komendantka- phm. Zofia Sajkowska (BOKK)
Kadra: hm. Aleksandra Wysińska, phm. Artur Grendzicki, phm. Paulina Józefiak 
phm. Aleksandra Płaczek, phm. Ada Brzostowicz, pwd. Joanna Walachowska.

Opiekun kursu: hm. Julian Dąbrowski

PYTANIA:
e-mail: zofias@amu.edu.pl


