Związek Harcerstwa Polskiego
Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej
„Szkoła Wodzów”

KURS PODHARCMISTRZOWSKI „WOODBADGE”
Kurs
nawiązuje
do
skautowej
tradycji
kursów
„Woodbadge”
zapoczątkowanych przez Roberta Baden-Powella. Absolwenci takich kursów na
całym świecie noszą na rzemykach drewienka oraz chusty i pierścienie
„woodbadge”.
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:
 kształtowanie postaw przyszłych podharcmistrzyń i podharcmistrzów
 wzmacnianie kształtowania postaw lidera, który potrafi spojrzeć na organizację
szerzej niż tylko przez pryzmat swojego środowiska działania
 stymulowanie do bycia świadomym instruktorem, który potrafi pracować
z zespołami instruktorskimi Harcerskim Systemem Wychowawczym i za swoje
działania bierze odpowiedzialność
TERMIN:
 Część I: 3-9.09.2018 (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia
zostaną podane przy potwierdzeniu kwalifikacji na kurs)
 Część II: zadanie realizowane w środowisku działania
 Część III: biwak podsumowujący – odbywa się nie później niż 6 miesięcy po
zakończeniu części I kursu – termin zostanie zostanie ustalony wspólnie
z uczestnikami na I części
MIESJCE I ZAKWATEROWANIE:
I część kursu odbędzie się na terenie wielkopolski. Szkolenie będzie miało miejsce
w warunkach obozowych – nocleg pod namiotami typu „10”. Organizatorzy kursu
zapewniają namioty oraz kanadyjki dla uczestników kursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Ukończenie 18 lat
 Otwarta próba na stopień podharcmistrza
 Uzyskanie zgody komendanta hufca na udział w szkoleniu
 Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej w terminie do 22 lipca 2018 roku
 Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na kurs do dnia 29 lipca 2018 roku
 Dokonanie wpłaty w terminie do 5 sierpnia 2018 na konto Chorągwi
Wielkopolskiej

UWAGA!
W przypadku większej ilości zgłoszeń, niż liczba miejsc na kursie, komenda
kursu podejmie decyzję o przyjęciu na szkolenie w oparciu o: przynależność
instruktora do Chorągwi Wielkopolskiej (w pierwszej kolejności) oraz
rzetelność wypełnienia ankiety aplikacyjnej i umotywowanie chęci dostania
się na kurs.
ODPŁATNOŚĆ:
 Dla instruktorów z Chorągwi Wielkopolskiej – 340 zł,
 Dla instruktorów z Chorągwi Wielkopolskiej, którzy w ciągu ostatnich
12 miesięcy byli w komendzie kursu certyfikowanego przez Szkołę Wodzów
(konieczność wcześniejszego zgłoszenia mailowego tego faktu do
komendanta kursu „Woodbadge”) - 290 zł,
 Dla instruktorów z innych chorągwi – 400 zł,
 Odpłatność obejmuje: nocleg podczas I i III części szkolenia wyżywienie
podczas I części, materiały potrzebne do realizacji kursu oraz opiekę kadry
podczas całości procesu kursowego,
 Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
 Płatność należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs
w terminie nie późniejszym niż 5 sierpnia 2018 roku,
 Płatność dokonywana jest na konto Chorągwi Wielkopolskiej:
Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Poznaniu
65 1090 1359 0000 0000 3501 8235
w tytule wpisując: Woodbadge - imię i nazwisko
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:
 Aktywny udział w I i III części kursu,
 Realizacja zadania w ramach II części kursu,
 Realizacja pozostałych zadań postawionych uczestnikom szkolenia w ramach
kursu zarówno przed jego oficjalnym rozpoczęciem jak i w trakcie jego trwania
Po pierwszej części kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu
podharcmistrzowskiego oraz warsztatów opiekunów prób instruktorskich. Po
zakończeniu III części uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu
Woodbadge.
KOMENDA KURSU:
 phm. Ewa Zubielik SOKK - komendantka
 hm. Zbigniew Nowak ZOKK
 hm. Krzysztof Stachów ZOKK
 phm. Weronika Łasut BOKK
 phm. Jan Pawłowski BOKK
 phm. Mikołaj Sokolski BOKK
PYTANIA W SPRAWIE KURSU:
Wszelkie pytania na temat kursu proszę kierować do komendy kursu:
woodbadge.wlkp@gmail.com

