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WARSZTATY  
INSTRUKTORSKIE

13-15.08.2021 r.

ZAŁĘCZE WIELKIE

województwo łódzkie, 
powiat wieluński
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CO TO  
JEST wLAS?

Jeśli jesteś drużynowym lub też  

w najbliższym czasie planujesz nim zostać 

to wydarzenie, a dokładniej Zlot Wielko-

polskich Drużynowych to miejsce dla  

Ciebie. Jesteś już instruktorem, a obszarem 

twojego działania jest szeroko rozumiane 

wspieranie drużynowego w jego pracy – 

zapraszamy Cię na warsztaty instruktorskie. 

Podejmij wyzwanie i zostań iskrą  

zapalną zmiany i motywacji w Twojej  

wspólnocie instruktorskiej. Spędź ty-

dzień razem z pasjonatami harcerskich  

metodyk i specjalności oraz specjalistami  

w zakresie rozwoju osobistego. Razem z nami 

zbuduj wielkopolską pasiekę instruktorską. 

okiem programowca
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Komenda wLAS:

KOMENDANTKA:

SKARBNIK:

PROGRAMOWIEC:

KOORDYNATOR BIWAKU INSTRUKTORSKIEGO:

KWATERMISTRZ/LOGISTYK:

SZEF BIURA:

PROMOCJA:

hm.Lidia Drzewiecka
hm. Marta Mróz
hm. Magda Pabin-Majchrzak
hm. Natalia Borowska
phm. Krzysztof Pelec
pwd. Joanna Stefańska
phm. Jarosław Zimniak



WLAS 2021

5

Warsztaty  
Instruktorskie  
- Dziś - Jutro - Pojutrze 
 

Dziś - jutro - pojutrze! Program ideowy  

realizowany przez Szare Szeregi w czasie 

okupacji niemieckiej w Polsce. Choć dziś 

podstawową zasadą programu nie jest  

wychowywanie przez walkę, nadal kluczowe 

są braterstwo i służba. Rok 2020 z pewnością  

zapisze się na kartach naszej historii,  

choć nie toczymy walki z okupantem,  

toczymy ją z niewidzialnym wrogiem.  

Pandemia, która każdego dnia pogrąża świat  

na pewno pozostawi ślad w jakości pracy  

naszych środowisk. Już dziś pomyśl,  

by jutro podjąć działania, tak by pojutrze 

nie trzeba było odbudowywać, a jedynie 

nadal wspierać i motywować naszą kadrę.  

 Zapraszamy Was - Instruktorów 

- na szereg warsztatów, które zostaną 

zorganizowane podczas Wielkopolskiej

Letniej Akcji Szkoleniowej – wierzymy, 

że każdy znajdzie coś dla siebie.  

 
Koordynator formy: hm. Natalia Borowska 

– komendantka Chorągwianej Szkoły  
Instruktorskiej “Szkoła Wodzów” - Hufiec Krotoszyn  
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Warsztaty dla Szefów  

Hufcowych i Międzyhufcowych 

Zespołów Kadry Kształcącej 

“Brzask”
 Warsztaty dla szefów i członków 

ZKK i MZKK. Celem warsztatów będzie 

praca nad podniesieniem jakości  

działania zespołów, poprzez wymianę  

doświadczeń i wypracowanie wspólnych 

pomysłów kształcenia metodą harcerską. 

Komendntka warszatów: hm. Kinga Urbaniak,  
szefowa MZKK Kalami, Instruktorka SzW, 

Hufiec Jarocin

Warsztaty dla Namiestników 

“Źródło”  
Kurs Kadry Metodycznej cz. 1*

 Warsztaty są przeznaczone dla  

instruktorów przygotowujących się do 

pełnienia funkcji metodyka hufcowego/nam-

iestnika lub instruktora pełniącego funkcję  

w zespole hufcowym odpowiedzialnym 

za wsparcie metodyczne drużynowych.

 Metodyk hufcowy – Namiestnik,  

to instruktor, który jest specjalistą w metodyce,  

w której działa. Posiada rozwinięte  

umiejętności z zakresu pracy z kadrą, zna  

i wykorzystuje różnorodne narzędzia  

motywowania kadry. Sprawnie się  

komunikuje. Wie, jak wspierać kadrę 

w pracy śródrocznej i potrafi  

reagować na problemy, które pojawia-

ją się w jednostkach hufca. Jest liderem 

potrafiącym tworzyć i prowadzić zespół.

Komendntka warszatów: hm. Aleksandra Nowak, 
była szefowa Referatu Zuchowego  

Chorągwi Wlkp., instruktorka SzW, Hufiec Kalisz 

*dla osób zainteresowanych zostanie zorganizowana` druga część
 warsztatów, po której uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia

 kursu Metodyków Hufcowych.
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Warsztaty dla Szczepowych 

“Dęby”  
Kurs Szczepowych cz. 1*

 Kurs przeznaczony jest dla  

instruktorów, którzy chcą usystematyzować  

i uzupełnić swoją wiedzę  

i umiejętności niezbędne do pełnienia  

funkcji komendanta szczepu lub związku 

drużyn. 

 Komendant szczepu lub związku

drużyn to instruktor, który posiada 

rozwinięte umiejętności z zakresu pracy 

z kadrą, rozumie rolę szczepów 

i związków drużyn w strukturze ZHP, w tym 

we wspieraniu podstawowych jednostek 

* dla osób zainteresowanych zostanie zorganizowana  
druga część, po której uczestnicy otrzymają 
dyplom ukończenia kursu Komendantów Szczepów 

organizacyjnych. Ma doświadczenie w pracy 

z gromadą lub drużyną, zna podstawy 

wszystkich metodyk. W swojej pracy stosuje 

Harcerski System Wychowawczy. Potra-

fi opracować strategię działania swojego 

środowiska, buduje i kształtuje 

jego tożsamość.

Komendant warsztatów: phm. Jakub Nowak, 
Komendant Szczepu “Granica” im. Powstanców 

Wlkp. w Nowych Skalmierzycach, instruktor SzW, 
Hufiec Kalisz 
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Warsztaty (R)Ewolucja  

– dla instruktorów pracujących 

z drużynowymi 

 Warsztaty dla Instruktorów, którzy 

chcą wspierać drużynowych i pozostałą kadrę 

w hufcu. Dla osób, które czują, że w ich 

hufcu czas zebrać się razem i zacząć robić 

dobre harcerstwo. Tych, którzy jeszcze nie 

wiedzą czy będą kiedyś namiestnikami, 

kształceniowcami czy programowcami, 

ale czują, że w ich środowisku 

potrzebna jest wspólnota. 

 Co wyniesiesz z tego warsztatu? 

Powtórkę metodyczną, dzięki której 

będziesz mógł wspierać drużynowych 

nie tylko w pionie, w którym pracujesz. 

Dowiesz się co to znaczy pracować 

z kadrą i poznasz na to sprawdzone sposoby. 

Przeżyjesz na własnej skórze budowanie 

wspólnoty. A przede wszystkim czeka 

cię nieoceniona wymiana doświadczeń!

Komendntka warszatów: phm. Agata Piękniewska,
członkini Komendy Hufca ZHP Krotoszyn 

ds. Wsparcia programowo-metodycznego, 
instruktorka SzW, Hufiec Krotoszyn
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Warsztaty “Drogowskaz”  dla instruktorów działających  

na poziomie hufca i chorągwi
Koordynator warsztatów: hm. Ewa Zubielik,  

z-ca komendantki SI “Szkoła Wodzów”, 
Hufiec Poznań Jeżyce

Warsztaty dla programowców

 Warsztat kierowany jest do kadry 

programowej hufców (z-ców komendantów 

ds. programu, programowców szczepów 

i związków drużyn, członków zespołów 

programowych).

 Podczas zajęć uczestnicy zostaną 

podzieleni na dwa zespoły, które będą 

realizowały program w zależności od 

preferencji określonych w ankietach 

zgłoszeniowych. Chcemy poszerzyć 

Wasze horyzonty, ale również wymienić 

się doświadczeniami.

Osoba odpowiedzialna: hm. Kinga Pelec 
– z-ca Komendanta Chorągwi ds. Programu, 

Hufiec Jarocin 

Warsztaty dla skarbników

 Forma kierowana do Skarbników 

Hufców. Podczas zajęć poruszać będzie-

my między innymi kwestie związane 

z budżetowaniem działań na poziomie 

hufca, analizy finansowej, planowania 

strategicznego finansów, nadzoru nad 

majątkiem oraz pozyskiwania środków 

na działalność hufca.

Osoba odpowiedzialna: hm. Maciej Siwiak, 
skarbnik Chorągwi - Hufiec Gniezno 

Warsztaty dla kadry NS 

 Forma kierowana dla kadry 

Nieprzetartego Szlaku, ale również dla tych, 

którzy chcieliby rozpocząć pracę w tej 

metodyce. Celem warsztatów będzie 

wymiana doświadczeń, zawiązanie 

wspólnoty, zaplanowanie wspólnych działań 

na kolejne lata. 

Osoba odpowiedzialna: hm. Lidia Góralska 
- kierowniczka Referatu NS Chorągwi Wlkp.,

 Hufiec Ostrów
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Warsztaty otwarte, w ramach 

których będzie można wybrać 

zajęcia z poniższej listy: 

 Warsztat: Odpowiedzialność prawna 

harcerskiego instruktora 

 Celem warsztatów jest praca 

z przepisami prawa państwowego 

i wewnątrzorganizacyjnego w zakresie 

funkcjonowania i nadzorowania jednostek 

ZHP, opieki nad małoletnimi (odpow-

iedzialność za działania lub zaniechania 

w opiece nad dziećmi podczas zbiórek 

oraz form szkoleniowych i obozowych) 

oraz uprawnień i obowiązków zarządów 

i organów nadzoru w stowarzyszeniach. 

Zajęcia obejmą również wybrane 

zagadnienia z zakresu prawa cywilnego. 

Warsztat skierowany dla członków 

i przewodniczących zespołów instruktorskich 

w hufcach i chorągwi. 

 Warsztat: Budowanie marki 

własnej oraz marki organizacji 

 Podczas warsztatu uczestnicy 

poznają siebie, określą swoje mocne 

i słabe strony, poznają narzędzia 

i techniki indywidualnego rozwoju oraz 

skutecznego zarządzania sobą, swoimi 

wartościami, cechami, umiejętnościami. 

Warsztat przeznaczony dla członków i prze-

wodniczących zespołów instruktorskich 

w hufcach i chorągwi. 

 Warsztat: : Zarządzanie projektami 

zgodnie z metodyką PRINCE2 

 Zarządzeni projektami to jedna 

z kluczowych umiejętności harcer-

skiego lidera. W swojej codziennej pracy 

instruktorów otaczają różnorodne projekty, 

od niewielkich do dużych przedsięwzięć, 

których organizacja i planowanie wymaga 

systematyczności i skutecznego rozdzielenia 

obowiązków. W ramach warsztatów 

uczestnicy poznają fundamenty zarządzania 

projektami w tzw. środowisku sterowanym, 

podział ról zgodnie z metodyką PRINCE 2 

oraz narzędzia ułatwiające kontrolę 

i wsparcie projektu. Dzięki zastosowaniu 

zdobytej w praktyce wiedzy po zakończeniu 

szkolenia będą mogli lepiej zarządzać 

zespołem i angażować w swoją pracę 

więcej osób, zgodnie ze ściśle określonym 

podziałem zadań. 
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 Warsztat: Praca z dziećmi

 z niedostosowaniem i niepełnosprawnością 

 Praca harcerska to przede wszystkim 

praca z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku 

oraz o różnym stanie zdrowia. Przygotowane 

przez nas warsztaty pozwolą na rozwój 

umiejętności pedagogicznych ich 

uczestników w zakresie pracy z dziećmi 

o specjalnych potrzebach. Uczestnicy 

poznają znaczenie pojęcia 

niepełnosprawności intelektualnej 

oraz jej wpływu na funkcjonowanie 

członków swoich drużyn. Prowadzą-

cy warsztat skupią się przede wszyst-

kim na przedstawieniu i praktycznym

wykorzystaniu różnorodnych metod pracy 

z dzieckiem niepełnosprawnym, a także 

zastosowaniu elementów pracy harcerskiej 

w działaniach terapeutycznych. Warsztaty 

mają na celu zwiększenie poziomu integracji 

w drużynach i środowiskach, gdzie nie działają 

drużyny Nieprzetartego Szlaku,  poprzez 

promocję drużyn integracyjnych.

 Warsztat: Procesy grupowe  

 W grupie, w której nawiązują 

się relacje zachodzą określone schematy 

zachowań. Poznanie ich pozwala w pełni 

wykorzystać potencjał grupy jak 

i poszczególnych jej członków. Podjęcie 

odpowiednich działań przez lidera może 

zapobiec negatywnym skutkom 

niekontrolowanego funkcjonowania grupy.

Celem warsztatu jest ukazanie praktycznych 

możliwości wykorzystania procesu 

grupowego, które przełożą się na wzrost 

jakości pracy zespołu. 

 Warsztat: Zarządzanie zmianą  

 Planując zmiany w organizacji, wdraża-

jąc nowe rozwiązania zastanawiamy się nad 

tym, jak to zrobić. Szukamy metod i narzędzi, 

z których moglibyśmy skorzystać pod-

czas pracy, czasem nie biorąc pod uwagę 

najważniejszego czynnika. Podczas 

warsztatów dowiemy się, czym jest ten 

niezwykły czynnik. 



Masz pytania?  
 

Pisz na: 
sekretariat@zhp.wlkp.pl

Skład i łamanie tekstu:  pwd. Natalia Perlińska


