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1. Organizator warsztatów  

Hufiec ZHP Kolno im. Jana Bytnara Rudego 

2. Czas trwania i miejsce warsztatów 

Warsztaty odbywać będą się w formie hybrydowej. Część zajęć odbędzie się w formie 

zdalnej, część stacjonarnie. Zajęcia będą odbywały się w dniach 15.05 – 19.05.2021 

3. Kadra warsztatów  

komendant: pwd. Paulina Gałązka HO 

kadra warsztatów:  

• Hm. Martyna Fankulewska HR 

• Pwd. Paulina Bałdyga HR 

 

4. Warunki przyjęcia na warsztaty  

Warsztaty przeznaczone są dla osób które są instruktorem ZHP w stopniu przewodnika, osób 

pełniących funkcję instruktorską w Hufcu lub z otwartą próbą przewodnikowską. 

Przyjmowane będą też osoby po ukończonym Kursie Przewodnikowskim lub z dyplomem 

uczestnictwa w takowym kursie. 

5. Zgłoszenia 

Aby wziąć udział w warsztatach należy uzupełnić poniższą ankietę zgłoszeniową do dnia 13 

maja 2021 do godziny 23:00: Ankieta: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbJJSWv06

91AkL4tdzBFv1JUNlgwM0dYVlFLMzVFMFlXNkJOWDJMVzNKVC4u  

W dniu 14.05.2021 na podany adres e-mail uczestnicy otrzymają wiadomość z linkiem do 

spotkania lub z dokładnymi miejscami zajęć. 

6. Cel ogólny warsztatów  

Warsztaty stanowią rozszerzenie wiedzy, którą można uzyskać na Kursie Przewodnikowskim 

oraz pełniąc funkcję instruktorską. 

7. Kontakt  

Komendant warsztatów – pwd. Paulina Gałazka HO, 514 263 754 

e-mail: paulina.galazka@zhp.net.pl 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbJJSWv0691AkL4tdzBFv1JUNlgwM0dYVlFLMzVFMFlXNkJOWDJMVzNKVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbJJSWv0691AkL4tdzBFv1JUNlgwM0dYVlFLMzVFMFlXNkJOWDJMVzNKVC4u


Więcej informacji o warsztatach na stronie internetowej hufca: http://kolno.zhp.pl/ lub 

mailowo.  

8. Harmonogram 

Data Treść zajęć Zamierzenia. Po warsztatach uczestnik będzie: 
Czas 

trwania 

15.05.2

021 

 

17:00 

Praktyczne podejście 

do służby 

- wiedział czym jest służba; 

- umiał pracować ze służbą w swojej jednostce/ 

zespole; 

- wiedział w jaki sposób znaleźć pole służby; 

2 h 

16.05.2

021 

 

17:00 

Praca z kadrą w 

drużynie na 

przykładzie pracy z 

zastępem 

zastępowych 

- rozumiał i umiał stosować system pracy z kadrą; 

- wiedział jakie procesy zachodzą w grupie; 

- wiedział czym jest zastęp zastępowych; 

- rozumiał korzyści płynące z pracy zastępem 

zastępowych (miejsce na doskonalenie 

umiejętności pracy w grupie i z grupą); 

3 h 

17.05.2

021 

 

17:00 

Cechy dobrej zbiórki 

- znał zasady dobrej zbiórki; 

- znał miejsca z których można czerpać inspiracje; 

- potrafił wykorzystać te zasady w praktyce np. 

podczas zajęć na biwaku/ zbiórce; 

2 h 

17.05.2

021 

 

19:00 

Planowanie pracy 

- znał zasady planowania pracy; 

- wiedział, jak ważne jest planowanie pracy; 

- wiedział jak budować cele, aby były SMART i 

odpowiadały na potrzeby i umiejętności 

podopiecznych.; 

2 h 

18.05.2

021 

 

16:30 

Komunikacja 

- znał podstawy procesu komunikowania się; 

- wiedział jak rozmawiać z rodzicami/ 

sojusznikami; 

- umiał udzielić odpowiedzi zwrotnej i ją przyjąć; 

- umiał delegować zadania; 

4 h 

  

http://kolno.zhp.pl/


19.05.2

021 

 

Ok. 

16/17 

Sytuacje intymne w 

jednostce/ zespole 

- potrafił określić problemy najczęściej 

występujące w jednostce i znał sposoby na ich 

rozwiązanie; 

- umiał zdefiniować podstawowe sytuacje 

intymne charakterystyczne w danej grupie 

wiekowej; 

- wiedział jak zareagować w chwili zaistnienia 

sytuacji intymnej; 

- wiedział gdzie szukać pomocy i wsparcia w 

rozwiązaniu szczególnie trudnych problemów. 

4 h 

RAZEM 17 h. 
 


