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Harcerska metoda wychowawcza 
jako narzędzie efektywnej polityki społecznej

Przed nami wielkie wydarzenie, jakim jest konferencja metodyczna 
organizowana przez ZHP Chorągiew Kielecką. Będzie to również okazja 
do wymiany poglądów, dyskusji oraz podjęcia kluczowych decyzji. 
To także możliwośc nadania kierunku rozwoju naszej organizacji. 
Zapraszamy zatem reprezentacje wszystkich hufców. 

Poznaj poglądy innych, skonfrontuj je ze swoimi, a zobaczysz, 
że znajdziemy wspólny język!

Sielpia, 25-26 listopada 2016 r.

Komenda konferencji

Kontakt z organizatorem

phm. Maciej Szkatuła - Komendant

hm. Milot Jakubowski - z-ca komendanta ds. organizacyjnych

dh. Martyna Wypych - szef biura

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl
tel.: 41 344 65 55

Konferencja metodyczna
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Forma dyskusyjna dla wszystkich (piątek - sobota)

Formy dyskusyjne do wyboru (sobota)

Styl parlamentarny (wszyscy)

W czasie konferencji odbędą się trzy czytania, wzorem parlamentarnej 
drogi legislacji. Podczas pierwszego czytania zaprezentujemy Wam 
problemowe obszary do dyskusji. Drugie czytanie odbywa się poprzez 
pracę w komisjach problemowych - zadaniem grup jest wypracowanie 
konstruktywnych rozwiązań dla zadanych zagadnień. Na sam koniec 
odbywa się trzecie czytanie, w czasie którego zaprezentowane zostaną 
podjęte uchwały - efekty naszej konferencji. Niezwykle ważne podczas 
pracy naszego parlamentu jest zaanagażowanie się wszystkich 
uczestników czy to na sali plenarnej, czy podczas prac w komisjach. 

Liczy się także Twój głos!

Debata oksfordzka

Czy zdarzyło Ci się, chociaż raz, że chciałeś zabrać głos, ale bałeś się 
reakcji grupy?

Zapraszamy wszystkich chętnych uczestników do wzięcia udziału w tej 
jakże wartościowej formie dyskusyjnej. To rodzaj debaty, w której 
zdecydowanie zabronione jest obrażanie, bądź wyśmiewanie mówców 
strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują tu 
przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma 
do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością 
wypowiedzi. Pomieszczenie dzielimy na dwie części, przy czym strona 
broniąca tezy siada po prawej stronie marszałka, a ich oponenci 
po drugiej stronie. Środek to miejsce dla osób niezdecydowanych. 
Podczas obrad zakazane jest opuszczanie sali i zmienianie miejsc. 

Brzmi interesująco? Czujesz się mówcą gotowym bronić swych racji? 
A może chcesz poznać tą formę? Debatujmy!
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Formy dyskusyjne do wyboru (sobota)

Sąd nad poglądem

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.” Tym razem to nie przejdzie! 
Prokuratorzy już stawiają zarzuty. Czy obrońcy sprosta swojemu zadaniu? 
Jaki zapadnie wyrok? 

Chcesz wiedzieć co stanie się dalej ? Weź udział w sobotnim sądzie nad 
poglądem. To jedna z najciekawszych form dyskusyjnych. Poznaj emocje 
sali sądowej. Tu nie ma miejsca na improwizację. Liczy się rzetelne 
przygotowanie stron, fakty, dowody. Rozpracuj strategie przeciwnika 
i przechyl szalę sprawiedliwości na swoją stronę! 

Chcesz być świadkiem tego procesu ? A może boisz się zarzutów? 
Proszę wstać sąd idzie! 

Metoda sześciu kapeluszy de Bono

Czyli jak naopowiadać czapkę, powiedzieć swoje i nie dostać w czapę!

Jak rozwiązać problem? Jakie aspekty kierują podejmowaniem przez nas 
decyzji? Czy nasze myślenie jest z góry ukierunkowane? A gdyby tak 
spróbować odejść w dyskusji od sporu i walki na argumenty? Kapelusze 
myślowe sprawiają, że myślimy i pracujemy według jednego, założonego 
przez nas, kapelusza. Jego kolor i cechy determinują to, jak myślimy. 
Metoda pozwala zatem skupić się na myśleniu wyłącznie o pozytywach 
zagadnienia, emocjach z nim związanych bądź obiektywnego patrzenia 
na pomysł czy też jedynie skupienia się na negatywnych aspektach 
badanej materii. Zakładasz kapelusz i odgrywasz związaną z nim rolę. 
Obserwujesz siebie podczas odgrywania tej roli. Swoją rolę odgrywasz 
najlepiej jak tylko potrafisz. Kiedy zmieniasz kapelusz myślowy, musisz 
wraz z nim zmienić odgrywaną przez siebie rolę. Udanej zabawy!

Zmień swój sposób myślenia! Nadaj kierunek swoim argumentom! 
Wyraź siebie!
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Informacje organizacyjne

1. Organizatorem konferencji jest Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

2. Uczestnikami konferencji są reprezentacje hufców (członkowie komendy, pracownicy projektu 
Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych, drużynowi).

3. Miejsce konferencji: Ośrodek „Łucznik”, Sielpia, ul. Spacerowa 11

4. Zapraszamy od 3 do 15 przedstawicieli każdego hufca.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych uczestników podejmuje organizator.

5. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników zapewnia organizator.

6. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Podział zostanie przekazany hufcom drogą 
e-mailową po zakończeniu kwalifikacji uczestników.

7. Transport uczestników na konferencję zapewniają hufce we własnym zakresie.

8. Podczas konferencji uczestników obowiązuje regulamin mundurowy ZHP.

9. Informujemy, że w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika po dniu 17.11.2016 
właściwy hufiec pokrywa kwotą 100 zł jego koszt uczestnictwa.

13.00 - 14.45 - rejestracja uczestników
Ośrodek Łucznik, Sielpia, ul. Spacerowa 11

14.45 - 15.00 - przygotowanie do rozpoczęcia sesji plenarnej 
otwarcie posiedzenia konferencji w stylu parlamentarnym

15.00 - 16.00 - sesja plenarna
przywitanie i wystąpienia zaproszonych gości
wskazanie głównych obszarów problemowych i nakreślenie ich zakresu (I czytanie)

16.00 - 17.00 - przerwa obiadowa
17.00 - 20.00 - posiedzenia komisji

opracowywanie przez uczestników konferencji zagadnień obszarów problemowych 
w grupach (II czytanie)

20.00 - 23.00 - wieczorne spotkanie integracyjne

08.00 - 09.45 - śniadanie
09.00 - 11.00 - formy dyskusyjne (debata oksfordzka, sąd nad poglądem, kapelusze de Bono)
11.00 - 11.15 - przerwa
11.15 - 13.30 - sesja plenarna (III czytanie)

wnioski z prac komisji - wystąpienia przewodniczących komisji
wnioski mniejszości - zdania odrębne

13.30 - 14.00 - lunch i wyjazd uczestników


