
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA 

„SZKOŁA WODZÓW” 
 

 

KURS WOODBAGE 

 

„Woodbadge” jest częścią ogólną kursów przygotowujących do pełnienia funkcji 
instruktorskich na poziomie hufca i związanych z kierowaniem i pracą w 
zespołach instruktorskich (kadra kształcąca, szefowie ZKK, członkowie KSI, 
namiestnicy).” 
 
 CELE:  
� Przygotowanie do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza  
� Przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji na szczeblu hufca 
 
TERMIN:  
� I część: kurs odbędzie się 28.08-02.09.2012 roku  
� II część: spotkanie weekendowe po pół roku- ustalone z uczestnikami.  
 
MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE:  
� Stanica „Orle Gniazdo” w Imiołkach   
 
LICZBA UCZESTNIKÓW: 
� do 18 osób  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
�  minimum otwarta próba na stopień podharcmistrza 
� zgoda komendanta hufca,  

� zgłoszenie się w terminie do 17 sierpnia 2012 roku przez ankietę dostępną na 
stronie szkoły: www.zkk.zhp.wlkp.pl 
� 19 sierpnia.2012 Szkoła potwierdzi przyjęcie na kurs (w tym dniu przesłane będą 
również zadania przedkursowe).  
� wpłata 150 zł (200 zł) na konto komendy chorągwi do 22 sierpnia 2012 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.   
 
 
ODPŁATNOŚĆ:  
� koszt kursu: 150 zł – członkowie Chorągwi Wielkopolskiej, 200 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

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
 
 
 
 
W razie wątpliwości- zkk@zhp.wlkp.pl
lub pod numerem tel. 513207023
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