
 

 

 



 

  
  

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już 

pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych. 

Szkolenie jest skierowane także do osób z wykształceniem pedagogicznym, które chciałyby  

w niedługiej przyszłości wejść w rolę harcerskiego instruktora i poznać tajniki harcerskiego 

świata. W szkoleniu może wziąć także udział każdy, pełnoletni instruktor ZHP chcący 

podciągnąć swoją wiedzę z zakresu pełnienia roli drużynowego. Forma i program szkolenia 

jest dostosowana do osób dorosłych i w takim gronie będzie się odbywać. Działalność  

w organizacji pożytku publicznego, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego, daje wiele 

satysfakcji i pozwala na uwolnienie młodzieńczego zapału do pracy z dziećmi- jaki towarzyszy 

każdemu pedagogowi. 

Bycie instruktorem-drużynowym to nie tylko kolejna, nudna zbiórka po lekcjach, to nie tylko 

kolejne obchody trzeciomajowe, to nie tylko dzieci które nie chcą chodzić w mundurkach. 

Bycie drużynowym to niekończąca się pasja odkrywania młodych talentów, radości  

z drobnych sukcesów naszych wychowanków, uśmiechów dzieci mogących mówić,  

po lekcjach, do swojej Pani nauczycielki - „druhno, druhno!”. To w końcu duma, gdy nasz 

wychowanek po latach zakłada i prowadzi własną drużynę. Przez trzy weekendy spróbujemy 

razem zaplanować, co i jak zrobić aby nasza praca z dziećmi dawała nam więcej radości. 

Kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu harcerskich ideałów różni się od codziennego 

wychowywania w szkole. Te różnice zostaną zaakcentowane i w praktyczny sposób 

przedstawione, tak aby wasza ciężka praca wychowawcy była jeszcze bardziej efektywna. 

Zwykle jako organizatorzy wielu zabaw, imprez czy wycieczek zapominamy jak to jest być 

uczestnikiem. Podczas trzech weekendów macie szanse zająć się tylko sobą. Macie szanse, 

przy dobrej kawie, wymienić się doświadczeniem, powspominać jak to było i pomyśleć jak 

ulepszyć przyszłość. 

Przeszkolona i profesjonalna kadra zapewni dopływ wiedzy, pochodzącej z ich doświadczenia, 

przez co od razu można ją zastosować w praktyce. Czeka nas wiele radosnych chwil, wiele 

godzin dyskusji, wiele godzin praktycznych sposobów pracy metodą harcerską. Zabraknie 

czasu jedynie na nudę i monotonne siedzenie w ławkach. 



 

  
  

Związek Harcerstwa Polskiego  

Chorągiew Kielecka 

im. Stefana Żeromskiego 

Zgodne ze standardami szkoleń instruktorskich zawartymi w załączniku nr 2 do Uchwały GK 

ZHP nr50/2011 z dn. 29.03.2011r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 

Przygotowanie uczestników kursu do podjęcia oraz pełnienia funkcji drużynowego poprzez: 

 zapoznanie uczestników z wybranymi metodykami, stosowanymi w harcerstwie; 

 zachęcenie kursantów do stosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą Harcerskiego Systemu 

Wychowawczego; 

 motywowanie przyszłych drużynowych do aktywnej działalności w szeregach ZHP; 

 rozbudzanie w uczestnikach chęci do samorealizacji i rozwoju instruktorskiego; 

 integracja środowisk instruktorskich Chorągwi Kieleckiej . 

1 zjazd  24-25 września 2016 r. 

2 zjazd  8-9 października 2016 r. 

3 zjazd  22-23 października 2016 r. 

1 zjazd - od godziny 9:00 (rozpoczęcie zajęć; prosimy od wcześniejsze przybycie w celach 

kwaterunkowych i organizacyjnych) 

2 zjazd - godzina zostanie podana w czasie 1 zjazdu 

3 zjazd - godzina zostanie podana w czasie 1 zjazdu 

1 zjazd - Internat ZSP nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 

2 zjazd - Hostel Lubrzanka, Mąchocice Kapitulne 211 

3 zjazd - Schronisko Młodzieżowe „Na Górce” w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1 

Wyjazdowa oraz e-learning. 



 

  
  

Komendant Kursu: hm. Izabela Paszowska HO (BOKK/749/2011) 

Z-ca ds. organizacyjnych: pwd. Sara Wikło HR 

 180 zł. - dla osób z chorągwi Kieleckiej 

 200 zł. - dla osób spoza Chorągwi Kieleckiej 

Jest to opłata jednorazowa za cały kurs. Cena uwzględnia zakwaterowanie, wyżywienie  

oraz pamiątkowy upominek. 

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 20 września 2016r na konto: 

ZHP Chorągiew Kielecka nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 

tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa – Berek2 

 stopień instruktorski ZHP lub wykształcenie pedagogiczne 

 pełnoletniość 

 wypełnienie oraz przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 r. na adres 

biuro@kielecka.zhp.pl dokumentów: 

o ankiety aplikacyjnej wraz ze zgodą Komendanta Hufca/ Chorągwi/ Dyrektora Szkoły, 

na udział w kursie; 

o potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie; 

Oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć na I zjeździe. 

 posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z programu szkolenia 

 70% obecności na zajęciach (przeliczonych na godziny) lub dwa pełne weekendy uczestnictwa 

w zajęciach 

 pozytywna ocena wszystkich prac międzyzjazdowych i zjazdowych 

Osoby, które nie spełniły warunków ukończenia szkolenia, otrzymują jedynie potwierdzenie 

udziału w szkoleniu. 



 

  
  

 dwa dyplomy: z nazewnictwem wewnątrzzwiązkowym i zewnętrznym 

 zakwaterowanie w pokojach 2- 4 osobowych 

 wyżywienie - obiady w soboty 

 dostęp do wrzątku i do urządzeń kuchennych 

 ubezpieczenie 

 materiały szkoleniowe i programowe 

 merytoryczne wsparcie kompetentnej kadry 

 ciekawe, dobrze prowadzone zajęcia 

 miłą i sympatyczną atmosferę 

 bogaty bank nowych pomysłów do pracy w gromadzie, drużynie 

 moc niezapomnianych wrażeń 

 dojazd i powrót do miejsca zjazdów 

 wyżywienie (śniadanie i kolacja) 

Biuro Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP 

ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 

http://kielecka.zhp.pl 

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl 

tel: 41 344 65 55 


