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Słowo wstępne

Przedstawiamy pierwszy z cyklu poradnik przygotowany specjalnie dla kadry kształcącej naszej 

organizacji, poświęcony formie kształcenia najczęściej w niej przeprowadzanej – Kursowi 

Przewodnikowskiemu. Pomysł na powstanie poradnika padał na forum Wydziału Pracy z Kadrą 

GK ZHP wiele razy, ale dopiero wraz z przymiarkami do powołania nowego wydziału zajmującego 

się całym poradnictwem, jaki powstaje na poziomie centralnym, zyskał niezbędny impuls  

do realizacji. Prezentowany materiał został więc stworzony w wyniku synergii kompetencji 

oraz pod patronatem dwóch ciał funkcjonujących przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa 

Polskiego: Centralnej Szkoły Instruktorskiej oraz  Wydziału Inspiracji i Poradnictwa. 

Myślą przewodnią Poradnika było podzielenie się doświadczeniem w organizowaniu kursów 

według nowych standardów przez jak najszersze grono instruktorskie. Do jego opracowania 

zostały zaproszone osoby wskazane przez poszczególnych szefów ChZKK, jako najbardziej 

godne naśladowania w dziedzinie organizowania kursów przewodnikowskich z ich chorągwi 

oraz specjaliści w dziedzinach wymagających pogłębionego spojrzenia ze strony profesjonalisty. 

W ten sposób powstał zespół reprezentujący 8 różnych hufców i 6 różnych chorągwi. Przez 

ponad siedem miesięcy (od kwietnia do grudnia 2012 roku) niniejszy materiał był dyskutowany 

i ulepszany. Efekt finalny jest więc nie tylko zasługą poszczególnych autorów, ale także wynikiem 

mądrości całego zespołu. 

W założeniu „Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski?” jest poradnikiem podstawowym, 

w stosunku do którego kolejne publikacje w cyklu będą swoistą „nakładką”. Oznacza to, że w porad-

nictwie dotyczącym innych form kształcenia np. poszczególnych kursów drużynowych będziemy 

przedstawiać tylko aspekty w niniejszej publikacji nie ujęte lub kwestie, których realizacja różni się 

od rozwiązań rekomendowanych organizatorom kursów przewodnikowskich. Mając to w pamięci  

staraliśmy się zawrzeć tutaj odpowiedzi na jak najszersze spektrum dylematów, przed jakimi staje 

kadra kształcąca w ZHP. 

Stworzony poradnik może posłużyć zarówno doświadczonej kadrze, która ma za sobą kilka kursów 

tego typu, jak i osobom, które przymierzają się nie tylko do pierwszego Kursu Przewodnikowskiego 

według nowych standardów, ale pierwszej samodzielnej formy kształcenia w ogóle. Ci pierwsi 

powinni go potraktować jako inspirację – odświeżające spojrzenia innych instruktorów na proble-

my, przed którymi stajemy wszyscy. Tym drugim przyda się zaś rozważenie zamieszczonych 

weń rad i dobrych praktyk, tak, aby organizacja kursu nie napawała ich strachem (bądź co bądź 

wychowanie to wielka odpowiedzialność), a radością z dobrze wykonanego zadania.

Naszą intencją było przedstawienie, w miarę możliwości, różnych wariantów osiągnięcia 

założonych celów, aby decyzja, co jest najlepsze, należała każdorazowo do komendy konkretnego 

kursu. W rezultacie duża część zagadnień opisana jest na zasadzie wskazania wad i zalet różnych 

rozwiązań. Zależało nam także na przystępnej formie poradnika, dlatego też staraliśmy się popierać 

nasze wnioski i rady przykładami z życia. 

Poradnik składa się z 7 rozdziałów, podzielonych z kolei na podrozdziały, oraz aneksów 

zawierających przydatne dokumenty takie jak: przykładowe programy kursów, konspekty, 

ankiety itp. Jak widać materiał jest dość obszerny, choć i tak czujemy, że wiele wątków można 

by jeszcze dodać lub uzupełnić. Na prezentowany poradnik należy więc patrzeć jak na pierwsze 
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wydanie, które będzie w toku kolejnych miesięcy wzbogacane. Już teraz pragnę gorąco zaprosić 

do współpracy przy jego drugiej edycji wszystkich tych, którzy w swojej instruktorskiej służbie 

zmierzyli się już z organizacją Kursu Przewodnikowskiego. Im więcej doświadczeń zbierzemy, 

tym dorobek organizacji będzie bogatszy, a kolejne pokolenia mądrzejsze. 

Co więcej, aby ułatwić społeczności kadry kształcącej naszej organizacji wymianę spostrzeżeń 

i szlifowanie zawartych w poradniku tez, planujemy opublikowanie „Jak 

zrobić dobry Kurs Przewodnikowski?” w formie osobnej strony internetowej 

z możliwością komentowania każdego tekstu. Zyskane w ten sposób uwagi, 

nowe przykłady z praktyki czy zapotrzebowanie na poruszenie dodatkowych 

tematów staną się podstawą pracy nad drugim wydaniem niniejszego 

poradnika.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

hm. Lucyna Czechowska
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1. Wybór formy kursu

Pierwszym pytaniem, na jakie musi odpowiedzieć sobie organizator Kursu Przewodnikowskiego 
jest pytanie o formę, w jakiej chce zrealizować przewidziany cel kształcenia – przygotowanie 
członka ZHP do bycia instruktorem ZHP. System kształcenia kadry w Związku Harcerstwa 
Polskiego we wskazówkach dotyczących sposobu organizacji kursu: stanowi, iż powinien być 
on przeprowadzony „w sposób ciągły (jeżeli brak takich możliwości – to weekendowo)”1. 
Jest to ważny punkt wyjścia, ale nie koniec potencjalnych dylematów. Forma ciągła może odbywać 
się zarówno latem (podczas HAL, jako obóz), jak i zimą (podczas HAZ, jako zimowisko), zaś 
biwaków może być trzy (jeśli wykorzystujemy czas od piątkowego popołudnia do niedzielnego 
przedpołudnia) lub dwa (jeśli kurs przypada, w któryś z tzw. długich weekendów). Co oczywiste, 
każdy wybór wiąże się z określonymi zaletami i wadami. W poniższym rozdziale każdy z autorów 
dołożył starań, aby swój ulubiony sposób przeprowadzenia Kursu Przewodnikowskiego pokazać 
z jak najlepszej strony, nie pomijając jednak wynikających zeń utrudnień.

1.1 Plusy i minusy kursu w formie ciągłej

Spośród przewidzianych standardami możliwości ja zdecydowanie polecam kurs prowadzony 
w sposób ciągły, czyli przynajmniej 6-dniowy wyjazd (zdarzają się także kursy trwające  
14, a nawet 21 dni i połączone z „regularnym” obozem harcerskim, gdzie przedpołudniem 
kursanci się uczą, a po południu sprawdzają swoją wiedzę w praktyce). Poniżej postaram się 

umotywować swoje stanowisko.

Po pierwsze, organizując kurs w formie ciągłej kadra ma swoich kursantów przez 24h 
na dobę – to doskonała okazja do poznania osób, które na nasz kurs przyjechały i pracy 
nad ich postawą instruktorską. Dzięki obserwowaniu kursanta przez cały czas, zobaczymy 

jak funkcjonuje w środowisku rówieśników, jak szybko poznaje grupę, jak pracuje i czy się do tej 
pracy przykłada. Co więcej, dzięki  przebywaniu z sobą przez prawie tydzień można dużo lepiej  
zdiagnozować potrzeby i problemy kursantów oraz znaleźć na nie odpowiedzieć. Kilka 
razy udało mi się zaobserwować, jak część uczestników zaczynała się „rozkręcać” dopiero 
pod koniec trzeciego dnia kursu (w warunkach biwakowych byłby to niedzielny wieczór 
spędzany już w domu), a nawet później. Niektóre osoby adaptują się w nowej grupie  
wolniej, a jeśli nie damy im wystarczającej ilości czasu, nie będą w stanie ujawnić swoich talen-
tów czy wad, zostaną nam tylko w pamięci jako te „ciche myszki”, które nigdy nie wychodziły 
przed szereg.

Po drugie, dłuższy kurs integruje (kursantów z sobą, kadrę z sobą, kursantów z kadrą) dając 
dobre podstawy pod przyszłą współpracę na forum hufca. Kurs Przewodnikowski 
jest częścią szerszego procesu pozyskiwania kadry i pracy z nią. Im mocniej poznamy 

i polubimy się podczas tych kilku dni, tym łatwiej będzie nam później współtworzyć 
hufcową wspólnotę instruktorską. Kurs daje kursantom unikalną szansę nawiązania relacji  
z przyszłymi drużynowymi spoza najbliższego środowiska. Co więcej, przebywanie 24h na dobę  
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11. Załącznik nr 3 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących 
pracy z kadrą
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z hufcową kadrą kształcącą, która często pełni 
także funkcje członków komendy, KSI, KR, czy 
namiestników itd. owocuje zazwyczaj większą 
łatwością w zwracaniu się do niej o pomoc, 
kiedy pierwszy entuzjazm prowadzenia drużyny 
przysłoni proza życia. Warto zauważyć także,  
iż prawie tygodniowy wyjazd integruje również 
kadrę kształcącą – a tam, gdzie instruktorzy mają 
okazję i czas, aby przepracować pojawiające 
się nieuchronnie różnice zdań oraz wspólnie 
pokonywać trudności, hufiec tworzy wspólnotę.

Po trzecie, plusem jest również wzaje-
mność oddziaływań. Dla kursantów  
to szansa na podzielenie się swoimi przeży-

ciami, okazja do poznania sposobów pracy  
w innych środowiskach. To także szansa dla kadry kursu – nowe pomysły, wymiana doświadczeń, 
możliwość „podejrzenia” jak kształcą inni. Dodatkowo, taki kurs motywuje kadrę do pracy nad 
własną postawa instruktorską, bo przecież kursanci obserwują nas każdego dnia!

Po czwarte, dłuższy kurs ułatwia pracę z fabułą kursową. Mając więcej czasu, łatwiej jest 
wprowadzić obrzędy powitania i pożegnania dnia, a także klamry otwierające i zamykające 
kurs. Dodatkowo, nie musimy „przerywać” naszej opowieści na czas powrotów do domu 

i oczekiwania na kolejny biwak, więc nie ryzykujemy, że budowana przez nas pieczołowicie 
atmosfera pryśnie z powodów zewnętrznych i rozwleczenia kursu w czasie (patrz więcej:  
2.5 Fabuła kursu).

Po piąte, podczas dłuższego kursu przeprowadzanego w dni wolne od nauki szkolnej 
można lepiej wykorzystać czas kursowy. Na biwaku nie mamy specjalnego wyboru – 
zjeżdżamy się w piątek wieczorem, a rozjeżdżamy w niedzielę rano. Kurs ciągły możemy 

rozpocząć wcześnie rano (ponieważ nie czekamy, aż kursanci wrócą ze szkoły) i zakończyć  
po upływie 54h „nauki”. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą więcej wiedzy przyswajać w godzinach 
przedpołudniowych, kiedy umysł człowieka jest najbardziej chłonny. Mając do dyspozycji całe dnie 
(nie jesteśmy przecież ograniczeni obowiązkami dnia codziennego) możemy ułożyć najbardziej 
optymalny plan kursu. Trudniejsze treści serwujemy do południa. Po południu więcej praktyki 
– pionierka, zdobnictwo, techniki harcerskie, gry w terenie, które aktywizują ruchowo kursantów, 
dając szansę sprawdzenia się w różnych dziedzinach. Wieczór na kursie można poświęcić zarówno 
na elementy integracyjne, jak i obrzędowe. To też czas refleksji, wyciszenia, czyli ta właśnie „cisza 
wśród ciszy lasu”, która tak sprzyja wędrownikom. Stały harmonogram dnia ułatwia także 
organizację pracy – kursanci doskonale wiedzą, ile czasu mają na pracę własną, o której wstają, 
a o której jedzą obiad, dzięki temu unikamy spóźnień czy też nieobecności, jak ma to miejsce  
w przypadku kursów biwakowych (patrz więcej: 6. Harmonogram kursowego dnia).

Po szóste, kurs w trybie ciągłym ułatwia zachowanie higieny snu. Zdecydowanie łatwiej 
jest wytłumaczyć kursantom, że muszą chodzić odpowiednio wcześnie spać, aby podołać 
wielości zajęć w czasie tygodniowego wyjazdu niż 2-dniowego biwaku. Niestety większość 

wędrowników przed dotarciem na kurs zdążyła już „posmakować” biwakowania w charakterze 
kadry drużyny, której zwyczajowo pozwala się na nieprzestrzeganie ciszy nocnej. W połączeniu 
z dojmującą w tym wieku potrzebą kontaktu z rówieśnikami, w tym płci przeciwnej, większość 
kursantów bez wahania zrezygnuje ze snu na rzecz integracji, zaś skutki chronicznego niewyspania 
są druzgocące dla poziomu przyswajanej wiedzy (patrz więcej: 6.5 Sen i odpoczynek na kursie).

Po siódme, wyjazdowy kurs w trybie ciągłym daje możliwość wypuszczenia się nieco 
dalej – wyjeżdżamy raz (nie kilka razy na weekendy), przez co zyskujemy walory 
turystyczno-poznawcze wpływające pozytywnie na „przeżywanie” kursu. Wyjazd (może 

to być baza hufca w górach czy nad jeziorem, albo zupełnie odległy kraniec Polski, słynący  
ze swej urokliwości) jest sporą atrakcją, która może przekonać niezdecydowanych (patrz więcej: 
2.6 Wykorzystanie miejsca, w którym odbywa się kurs do celów programowych). Oczywiście 
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trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli ½ budżetu kursu zostanie wykorzystana na transport  
to należy to przemyśleć.

Po ósme, dłuższy kurs daje lepszą możliwość uczenia „dobrego harcerstwa” poprzez 
działanie. Kursanci są z różnych środowisk, część z nich nie organizuje zimowisk i obozów 
lub robi to słabo, a na kursie mimochodem można nauczyć ich pionierki, idei zastępu 

służbowego, dobrego rozkładu dnia, dobrych rozwiązań żywienia zbiorowego itp. W czasie 
kursowych biwaków dla zaoszczędzenia czasu większość tych spraw nie funkcjonuje lub 
funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie, przez co i wpływ na uczestników poza samymi 
treściami zajęć jest ograniczony.

Po dziewiąte, w ferie czy wakacje szkolne łatwiej o przedłużenie minimalnej długości 
kursu i poszerzenie jego planu o treści spoza standardów, podczas gdy szansa przedłużenia 
kursu biwakowego o poniedziałkowy ranek jest praktycznie niemożliwa. Choć zabieg taki 

łączy się z kosztami, tam, gdzie organizator może sobie na to pozwolić, przynosi świetne efekty 
(patrz więcej: 2.2 Treści nadprogramowe (spoza standardu)).

Po dziesiąte, niewątpliwym plusem jest możliwość przeprowadzenia formy ciągłej: 
jedziemy na kurs, przeżywamy go, uczymy się, poznajemy ludzi i wracamy do domu. Dla 
kursanta i dla kadry jest to jedno wydarzenie. Wyjazdowy kurs praktycznie niweluje 

problem nieobecności na części zajęć, szczególnie jeśli jest organizowany daleko od domu. 
Uczestnicząc w organizacji różnych form kształcenia w systemie weekendowym, wielokrotnie 
musiałam zmierzyć się z problemem opuszczania części zjazdów z powodu trudności  
z dopasowaniem terminów oraz spóźniania się, a nawet wyjeżdżania i wracania w trakcie trwającego 
kursu. Gdy biwaki  odbywają się relatywnie blisko miejsca zamieszkania (aby nie tracić czasu  
na dojazdy) na kursantów czyha pokusa „bycia jedną nogą w domu” – próbowania łączenia kursu 
z uroczystościami rodzinnymi, szkołą/studiami czy innymi zainteresowaniami. W momencie kiedy 
proponujemy kurs 6-dniowy lub 14-dniowy omijamy problem późniejszej niezgodności terminów, 
a jeśli oddalimy się od domu o więcej niż kilkanaście kilometrów udaremniamy także taktykę 
„Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Dlatego też z zasady na kursie organizowanym w trybie 
ciągłym ci, co przyjechali na początek, zostają do końca. Co więcej, również organizacyjnie kurs 
jest znacznie prostszy– jedno miejsce, jedna firma cateringowa, raz przewozimy materiały, raz 
wynajmujemy obiekt, raz się rozliczamy.

Mimo że jestem zdecydowaną zwolenniczką kursów w trybie ciągłym, dostrzegam również 
minusy, jakie wiążą się z tą formą przeprowadzenia Kursu Przewodnikowskiego.

Po pierwsze, kurs organizowany w trybie ciągłym jest z reguły droższy. Rozwiązaniem 
tego problemu może być skorzystanie z możliwości dofinansowań na wypoczynek letni 
lub zwykłych dotacji, a także współpraca z partnerami kursu (patrz więcej: 5.3 Partnerzy 

 i sojusznicy kursu). 

Po drugie, podczas kursu organizowanego w formie biwaków można zarówno 
poszczególnym kursantom, jak i zastępom kursowym dać zadania kursowe do wykonania 
w domu, zaś przy kursie wyjazdowym narażamy się na ryzyko siedzenia i wykonywania 

zadań w czasie przeznaczonym na inne rzeczy (np. odpoczynek), a później sprawdzania 
ich po nocach. Aby zniwelować ten problem należy przed kursem wspólnie ustalić ile i jakie 
zadania kursanci mają wykonać, a także przewidzieć na to czas w planie lub już po powrocie 
(wówczas zakończenie kursu przedłuża się) (patrz więcej: 4.5.1 Zadania kursowe).

Po trzecie, ponieważ taki kurs przeważnie jest organizowany jako HAL lub HAZ, dochodzi 
sporo biurokracji wymuszonej przepisami. Moim sprawdzonym 
sposobem na tę niedogodność jest włączenie do stałej kadry kursu osoby 

zdobywającej stopień podharcmistrza, która w ramach zadań ma praktyczną 
naukę organizacji wypoczynku. Dzięki temu większość organizacyjnej pracy 
wykonuje, pod pilotażem osób bardziej doświadczonych, pozyskany przeze 
mnie probant.

Lucyna Czechowska na podstawie tez własnych oraz Hanny Musur,  
Julianny Zapart i Marty Kwiatkowskiej
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1.1.1 Plusy i minusy kursu w formie zimowiska 

Jeżeli chodzi o potencjalnych kursantów (młodzież szkolną) Kursu Przewodnikowskiego w formie 
zimowiska, przeważnie mają oni czas w ferie zimowe i chcą poświęcić tydzień na kształcenie 
– wybierają formę ciągłą, bo jest dla nich wygodniejsza. Muszą się zdobyć raz na poświęcenie 
tygodnia wolnego czasu, a nie kilku weekendów w trakcie roku szkolnego. 

Niewątpliwą zaletą kursu zimowego jest, że organizując czas kursantów w ciekawy sposób, 
dajemy im sygnał, że i oni mogą coś podobnego zrobić w trakcie HAZ dla swojej drużyny. 
Pobudzamy ich wyobraźnię. Nawet spacer w ładnych okolicznościach przyrody czy klimatyczne 
ognisko albo kulig mogą być dla nich miłym wspomnieniem po takim kursie. Taką atrakcją 
może być również bitwa na śnieżki, budowa fortecy ze śniegu, zaplanowanie śnieżnej wyprawy  
na biegun północny – jeżeli pasuje to do naszego pomysłu na zajęcia. Śnieg jest doskonałym 
i darmowym materiałem programowym. Można z niego lepić, można w nim rzeźbić, można 
go używać jako metafory – tutaj mamy pole dla naszej kształceniowej wyobraźni. I wreszcie 
obrzędowość w pracy z postawami kursantów i wzmocnienie „przeżywania” kursu. Podczas 
dłuższego wyjazdu naturalnie wszyscy bardziej się zżyją, poznają lepiej – łatwiej wprowadzić 
warianty obrzędowości: wspólne powitanie dnia, zakończenie dnia czy proporce zastępów  
i drużyny kursowej. Pamiętajmy jednak o warunkach pogodowych i temperaturze – 
wszystko z umiarem. Nie chcemy, aby kursanci się poprzeziębiali czy zrobili sobie na śniegu 
krzywdę. Tutaj ważny jest rozsądek organizatorów!

Ogromną zaletą zimowego kursu jest także mo-
żliwość wypróbowania pozyskanej wiedzy w pracy 
z drużyną – zdobycie praktyki i doświadczenia. 
Kursanci wracają do swoich środowisk i mogą 
w praktyce sprawdzić swoją wiedzę jako 
przyboczni w drużynach (nie muszą czekać  
do końca wakacji, jak to ma miejsce w przypadku 
kursu obozowego). Dla organizatorów kursu 
takie przedsięwzięcie stanowi jednak wyzwanie: 
zapewnienie kadry, logistyka. 

Organizując kurs w formie zimowiska trzeba zwrócić 
uwagę na to, że ferie często pokrywają się z sesją 
zimową studentów, dlatego może nie wszystkie 
osoby, o których początkowo myśleliśmy jako o kadrze, będą miały czas pomóc przy kursie. 
Ponadto, osoby pracujące mogą nie dostać tygodniowego urlopu. Tutaj rozwiązaniem może być 
stworzenie fundamentu z kadry stałej – w zależności od wielkości kurs to mogą być 2-3 osoby. 
Reszta osób zaproszonych przez nas do współpracy może tworzyć kadrę kursu dochodzącą (patrz 
więcej: 3.1 Dobór kadry). Możemy także zaangażować chętne osoby do działań przedkursowych  
i niewymagających fizycznej obecności na samej formie szkoleniowej. Pamiętajmy o warunkach 
pogodowych – zima bywa zdradliwa pod tym względem, ktoś może nie dojechać, ktoś może 
zachorować. Kadrę dochodzącą trzeba sprawdzić przed samym kursem i potwierdzić ich przyjazd 
(ważne, aby mieć ich konspekty zajęć) (patrz więcej: 3.2.1 Konspekty).

Pamiętajmy także, że zimą koszty rosną. Powinniśmy liczyć się z wyższymi kwotami ze względu 
na sezon grzewczy i wyższymi rachunkami za wynajem miejsc. Im wyższe koszty, tym 
wyższa cena kursu. Rozwiązaniem będzie znalezienie miejsca odpowiednio wcześniej i ustalenie 
niższej ceny, znalezienie ośrodka lub szkoły zaprzyjaźnionej z harcerzami czy poszukanie 
sponsorów. Zorientujmy się kto może pomóc, jakich mamy sojuszników w hufcu 
i jak ich wykorzystać podczas organizacji kursu. Możliwe, że urząd miasta zechce 
nas wesprzeć środkami finansowymi na organizację wypoczynku w czasie ferii 
zimowych, a jakaś hurtownia przekaże nam kilka zgrzewek wody mineralnej  
(w zamian za wzmiankę o ich pomocy na stronie hufca) (patrz więcej: 5.3 Partnerzy 
i sojusznicy kursu).

Hanna Musur na podstawie tez własnych i Julianny Zapart
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1.1.2 Plusy i minusy kursu w formie obozu letniego

Mocną stroną Kursu Przewodnikowskiego organizowanego w formie obozu letniego jest 
możliwość „przeżycia” kursu. Nic nie może się równać z atmosferą obozu, ogniskami  
z gitarą i nocnymi „pogaduchami”. Wydaje mi się, że właśnie dlatego warto stawiać na ten 

sposób przeprowadzania kursu, zwłaszcza, że łączy on chyba wszystkie elementy, dla których 
działamy w harcerstwie.

Drugim plusem jest możliwość stosowania jak największej ilości form pracy. Zajęcia  
z samarytanki możemy przeprowadzić w formie nocnej symulacji i będzie to zdecydowanie 
bardziej efektywne niż sucha teoria z fantomem w budynku szkoły. Jednocześnie 

wykorzystując warunki, jakie daje nam baza noclegowa, możemy postawić na dużą ilość gier 
terenowych, zabaw ruchowych oraz innych form, które oddalają nas od przysłowiowego 
markera z szarym papierem. Z kolei konkretnie postawione zadanie pozwala na obserwację 
nie tylko kreatywności kursantów, ale także poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Po trzecie jest to możliwość uatrakcyjnienia planu kursu przez wycieczkę. Zapla-
nowany odpowiednio wcześniej wspólny wyjazd pozwala nie tylko poznać walory 
turystyczne regionu, w którym odbywa się kurs, ale także jest świetnym przerywnikiem 

dla kursantów. Wspólna wyprawa nie tylko wzmacnia integrację, ale i pozwala całemu kursowi  
na złapanie chwili oddechu, odprężenie, nabranie „świeżości” umysłu. Z doświadczenia wiem,  
że najtrudniejsze zajęcia na kursie, najlepiej wychodziły dzień po powrocie z wycieczki, kiedy 
to kursanci mieli ponowny skok motywacji do kształcenia. 

Kurs na obozie to nic innego, jak idealne uczenie w działaniu. Obóz daje możliwość większe-
go nacisku na pracę z obrzędowością. Tematyczne ogniska, kominki, powitanie i pożegnanie 
dnia, apele umacniają świadomość kursantów w przynależności do harcerstwa. Kształcimy, 

uczymy się, poznajemy, nie zapominając o naszych korzeniach. Wspólne budowanie obozu, 
zdobnictwo obozowe to doskonałe połączenie technik harcerskich z integracją. Kształcimy wtedy 
nie tylko w teorii, ale i dajemy okazję do zdobycia praktyki. W ten sposób pokazujemy młodej 
kadrze, że nie należy zapominać, jak ważna jest przemienność form w ich codziennej pracy  
z dziećmi i młodzieżą. Dajemy im oczywisty wniosek, że świetna zbiórka powinna odbywać się 
w terenie, gdzie na przykład w praktyce można zastosować poznane  wcześniej znaki patrolowe.

Co więcej, kurs organizowany w ramach zgrupowania przynosi nam sposobność pewnej 
współpracy, czyli przeprowadzenia zajęć dla dzieci spędzających czas na koloniach, 
obozach w ramach zgrupowania. To także okazja dla kadry kursu do obserwacji 

kursantów, oceny dobranych przez nich form i metod pracy, a także takich kwestii jak kontakt  
z dziećmi i młodzieżą, sposób ekspresji czy umiejętność zaciekawienia oferowanymi propo-
zycjami. W zeszłym roku podczas Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej skorzystaliśmy z takiej 
możliwości – efekty nas zaskoczyły. Pewni siebie kursanci stanęli przed realnym zadaniem, 
gdzie najsurowszymi krytykami byli sami uczestniczy, a wyrazem ich oceny – poziom ich 
zaangażowania w zajęcia. Pozwoliło nam to wspólnie ocenić poziom zajęć i atmosferę, ale 
także upewnić się, że po ukończeniu kursu młodzi liderzy będą potrafili zorganizować ciekawą 
zbiórkę. Dobrze zaplanowany i przeprowadzony kurs w formie obozu jest więc najlepszą okazją 
do połączenia teorii z praktyką.

Niewątpliwą zaletą organizacji Kursu Przewodnikowskiego w formie obozu letniego jest 
możliwość doboru kadry dojeżdżającej, a zwłaszcza okazja do zaproszenia konkretnych 
fachowców do przeprowadzenia zajęć. Dni obozu obejmują 

zarówno weekend, jak i dni robocze, a to daje nam dużą 
elastyczność w pozyskaniu profesjo- 
nalnej kadry. Dzięki temu, na przykład 
nasz zaprzyjaźniony leśniczy może  
zrobić świetne zajęcia w dogod-
nym dla niego terminie, a to po- 
zwala na dodatkowe uatrakcyjnienie kursu (patrz więcej:  
3.1.2 Wykorzystanie specjalistów do prowadzenia poszczególnych 
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zajęć). Dzięki obozowej formie możemy sobie pozwolić na zaproszenie gości i zapewnienie 
im noclegu, tak by nie musieli oni jechać specjalnie tylko na kilkugodzinne zajęcia, zwłaszcza 
jeśli mamy zaprzyjaźnionych kształceniowców z różnych zakątków kraju.

Plusem, który wykreował się na fali tegorocznej Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej 
(CZAS) jest możliwość zaproszenia byłych kursantów do prowadzenia zajęć. To niesa-
mowita motywacja dla każdego kształceniowca, kiedy może zaobserwować postęp, jaki 

dokonał się u jego kursanta, gdy widzi prowadzone przez niego zajęcia. Jednocześnie pozwala 
to budować stałą współpracę z młodą kadrą, pozwalając jej na ukazanie swojego potencjału. 
Nie można chyba piękniej przedstawić prowadzącego, jak dodając do jego opisu – uczestnik 
poprzedniej edycji kursu. 

Wymieniłam tylko najmocniejsze zalety takiej formy organizacji kursu. Z doświadczenia wiem,  
że każdy kształceniowy obóz jest inny, tak jak inne są potrzeby i poziom zaangażowania kursantów.

Obozowa forma Kursu Przewodnikowskiego ma oczywiście także swoje minusy, a do naj-
większych z nich należy koszt kursu. Cena kursu jest szczególnie ważna, tym bardziej,  
że nie wszystkich rodziców stać na ufundowanie dziecku dwóch form wyjazdowych 

(kursu i obozu, co często sprowadza się niestety do kwestii wyboru „albo-albo”). Koszt podbija 
nam zakwaterowanie i wyżywienie, gdzie po opłaceniu pobytu na bazie, niewiele zostaje 
nam na potrzeby programowe. Od trzech lat, odkąd organizuję kursy w formie obozu  
w ramach Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej, najwięcej problemów mamy z pogodzeniem 
programowej atrakcyjności z kosztem kursu. 

Kolejny minus to konkurencyjność ofert wakacyjnych, a co za tym idzie - termin kursu. 
Wakacje to obozy harcerskie, wyjazdy z rodziną, krótkie wycieczki, do których my dokładamy 
kolejną propozycję. Myślę, że dobrą praktyką jest podanie daty kursu najwcześniej jak to tylko 

możliwe. Daje to szansę na to, aby nasi przyszli kursanci dopasowali swoje pozostałe wyjazdy  
do naszego kursu.

Ten temat dotyczy także samej kadry – często wymaga to od nas poświęcenia naszych 
indywidualnych planów na rzecz uczestnictwa w takim kursie. Problem stanowi tu choćby 
kwestia uzyskania urlopów przez kadrę pracującą, tak by zbiegły się one w czasie.

Następna kwestia to sprawy organizacyjne przed kursem – nie tylko niezwykła 
czasochłonność przygotowań, ale i potrzeba systematyczności oraz stałego zaangażowania 
w proces przygotowania samego kursu. Na etapie organizacyjnym skazani jesteśmy  

na drogę elektroniczną, która wymaga przede wszystkim od kadry poświęcenia dużej ilości czasu 
na kontakt z kursantami, nadzorowanie wpłat, robienie zakupów itp. Warto o tym pomyśleć 
dobierając kadrę kursu, tak by podzielić obowiązki między kilka osób (patrz więcej: 5. Kurs pod 
względem organizacyjnym). 

Korzystając z możliwości zaangażowania kadry dojeżdżającej, musimy liczyć się też z kłopotami 
– czasem nieobecność jednej osoby burzy całą wizję dnia, zmienia kolejność zajęć  
i zmusza nas do szybkich reakcji. Z doświadczenia wiem, że czasami bardzo ciężko nadrobić 
jeden temat, zwłaszcza w końcowym etapie kursu. W tym kontekście należy więc dużą 
uwagę poświęcić na wcześniejsze dokładne zapoznanie prowadzących zajęć z ich terminami  
i godzinami.

Dość istotnym minusem są szeroko rozumiane kwestie techniczne – warunki, w jakich 
planujemy obozowy kurs czasami uniemożliwiają nam wykorzystanie dobrodziejstw 
techniki (rzutnika, drukarki czy ksero). Warto więc uprzedzić, zarówno kadrę, jak i kursantów 

o warunkach, w jakich będzie odbywał się kurs. Szczegóły takie jak: stały dostęp do prądu, dobrego 
oświetlenia czy wrzątku mają wpływ na atmosferę kursu. Dobrze jest więc wcześniej zadbać  
o prawidłowe przygotowanie miejsca obozowania – zadbać o świetlicę, w której będzie światło, 
aby można było prowadzić merytoryczne (a nie tylko nastrojowe) zajęcia także po zmroku. 
Rzetelna informacja przed rozpoczęciem kursu ułatwi nam więc rozwiązanie pewnych problemów 
chociaż w minimalnym stopniu.

Ostatnim minusem, który ma jednak kolosalne znaczenie w organizacji obozowego kursu 
jest pogoda. Nie można jej niestety zaplanować, a wymusza ona na nas stałą elastyczność 
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w planowaniu dnia. Kiedy w zeszłym roku organizowałam CZAS, przez większość dni 
padało. Namioty były wilgotne, prąd często odmawiał współpracy, a zimno zabijało chęci 
do aktywności ruchowej. Większość zajęć prowadzona była w świetlicy, co z jednej strony 
zapewniało pewien komfort, z drugiej ograniczało możliwość wykorzystania wszystkich 
form pracy. Tegoroczny CZAS przyniósł nam falę upałów. Po dwóch godzinach zajęć 
zarówno kursanci, jak i prowadzący byli wykończeni i potrzebowali znacznie więcej czasu 
na odpoczynek i regenerację. Dlatego warto zawsze tak opracowywać plan kursu, by mieć  
w zapasie gotowe rozwiązania na czas deszczu i upalnego słońca. Pogoda tworzy swoisty urok  
kursu w formie obozu, dając możliwość dodatkowego pobudzenia naszej kreaty-
wności. 

Sądzę, że przedstawione powyżej plusy i minusy,dość wyraźnie prezentują chara-
kter kursu obozowego. Dobre przygotowanie kursu niweluje w jak największym 
stopniu zagrożenia. Taki kurs ma to do siebie, że znacząco ogranicza możli-
wości improwizacji – po prostu musi być dobrze zaplanowany.

Marta Kwiatkowska

1.2 Plusy i minusy kursu w formie biwakowej

Brak możliwości przeprowadzenia kursu w formie ciągłej, trwającej tydzień i odbywającej się  
w ferie lub wakacje na bazie harcerskiej, nie powinien być powodem do całkowitej rezygnacji  
ze szkolenia dla przyszłych przewodników. Rozwiązaniem tej sytuacji jest zorganizowanie 
kursu w formie biwakowej w ciągu roku szkolnego wykorzystując kilka weekendów.  
Jeżeli w kalendarzu upatrzycie tzw. długi weekend wypadający na przykład w maju, możecie 
pomyśleć nad zorganizowaniem majówkowego Kursu Przewodnikowskiego. Bardzo śmiałą i orygi- 
nalną propozycją jest kurs sylwestrowy! Oba terminy wiążą się z niezaprzeczalnym atutem 
przedłużonego czasu na kształcenie, a nie generują obowiązku zgłaszania kursu w ramach 
procedur HAL/HAZ. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na Kursy Przewodnikowskie dla 
niektórych środowisk, kurs w formie biwakowej jest wręcz jedynym rozwiązaniem, które niesie  
za sobą zarówno plusy, jak i minusy. Mam nadzieję, że poniższe rady pozwolą przygotować taki 
kurs w formie biwakowej, który spełni oczekiwania Wasze i Waszych kursantów.

Z reguły zakwaterowanie i szkolenie odbywa się w placówkach oświaty, pomijając okres 
ferii i wakacji, w weekendy większość szkół stoi dla nas otworem. Dzięki temu możemy 
zaskoczyć kursantów nowymi miejscami biwakowania, co stanowi urozmaicenie 
naszej oferty. W weekendy łatwiej o kadrę pracującą, więc jeżeli w Waszym środowisku  

są osoby na co dzień pracujące, a wiecie, że są dobrymi kształceniowcami, to dobrze jest po takie 
osoby sięgnąć. Jest duże prawdopodobieństwo, że łatwiej im będzie przyjechać na kilka godzin 
w sobotę czy niedzielę, niż w tygodniu. Kursy w formie biwakowej są raczej kursami tańszymi, 
wynika to np. z kwestii żywieniowych i noclegowych (mniej posiłków i noclegów), jednak 
elementem, który generuje koszty pośrednie, są dojazdy. Istotnym plusem jest możliwość 
wykorzystania przerwy międzybiwakowej do pracy własnej kursantów. Tego typu zadania 
dobrze sprawdzają się, gdy oczekujemy jakiejś dłuższej formy pisemnej np. artykułu, poradnika. 
Możemy też pokusić się o zadanie międzybiwakowe wspólne dla zastępów np. nakręcenie filmiku 
na potrzeby kursu.

Dla niektórych kursantów dodatkowym bonusem może być możliwość zapoznania się w pra- 
ktyce z dobrą organizacją biwaku – przedsięwzięciem programowo-organizacyjnym kluczo-
wym z punktu widzenia przyszłego drużynowego.
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Pamiętajmy jednak, że decydując się na tę formę powinniśmy postawić większy nacisk  
na elementy integrujące i zwiększające współpracę między kursantami. Dzięki temu 
możemy zapobiec głównemu ryzyku tej formy, jakim jest mniejsze zgranie kursantów. Jeżeli 
uczestnicy nie są z jednego środowiska, przełamanie bariery nieśmiałości w trakcie jednego 
weekendu jest dla niektórych wręcz wyzwaniem. 

Innym problemem są utrudnienia w poznaniu 
kursanta oraz ryzyko, że ocena jego działań nie 
będzie odzwierciedleniem jego umiejętności. 

W trakcie jednego biwaku bardzo ciężko jest nam dotrzeć 
do każdego uczestnika, a przez dwa biwaki nie zawsze 
wszystkich „rozgryziemy”, co za tym idzie, trudniejsza 
jest też obiektywna ocena. W związku z tym proponuję 
więcej czasu poświęcić na obserwację kursantów 
oraz zaangażować w to całą kadrę – parafrazując:  
co kilka par oczu to nie jedna. 

Tempo kursu weekendowego jest bardziej 
intensywne, mamy mniej czasu na chwilę refleksji, 
odpoczynku czy zwykłej rozmowy z kursantem. 

Często, aby wyrobić się z „materiałem” zajęcia trwają 
do późnych godzin wieczornych, brak także czasu 
na zajęcia dodatkowe niewynikające ze standardów 
kursowych. 

Co więcej, zagrożone jest „przeżywanie” – kursantom 
może być ciężko wczuć się w tematykę i należycie „przeżyć” 
kurs. Tu nie mam bezpośredniej rady, kadra musi w trakcie 
kursu wyczuć czy któryś z tych problemów pojawił się  
i interweniować na bieżąco. 

Z pozoru ta forma organizacji kursu wydaje się łatwiejsza, ale w praktyce dużą barierę 
stanowi czas, który bardzo ogranicza nasze możliwości. W związku z tym nie lada 
wyzwaniem jest zrobić kurs, w którym zawrzemy wszystkie treści programo-

we, dodamy coś od siebie, wpleciemy elementy obrzędowości i jeszcze na dodatek 
będziemy mieli czas na odpoczynek czy dyskusje przy herbacie z kursantami.  
Mimo to nie rezygnujcie z żadnych elementów dobrego kursu, postawcie  
na jakość kształcenia, a zaowocuje to dobrą kadrą instruktorką, z którą w przyszłości 
przyjdzie Wam pracować.

Ilona Bachanek



2. Plan i fabuła kursu

Wiedząc w jakim trybie (ciągłym czy weekendowym), okresie (wiosna, lato, jesień, zima) oraz 
czasie (54h zajęć czy więcej) organizuje się Kurs Przewodnikowski, komenda może przystąpić 
do układania jego planu oraz doboru fabuły. Niezwykle ważne jest, aby nie wpaść w pułapkę 
traktowania harmonogramu i planu jako synonimów. Plan kursu powinien posiadać: 

a. wskazanie organizatora kursu – jasne określenie jaki HZKK, MZKK czy ChZKK bierze 
odpowiedzialność za daną formę kształcenia, ułatwia ustalenie, jaki komendant (hufca, 
chorągwi) powinien ją zatwierdzić,

b. cele i zamierzenia – poza głównym celem, jaki nakłada na organizatora system kształcenia 
kadry w ZHP, komenda kursu może go uzupełnić innymi, ważnymi dla środowiska intencjami,

c. wykaz kadry – dla porządku warto podać także jej przeszkolenie i uprawnienia (OKK), 

d. określenie obowiązków kadry – szczegółowe określenie podziału zadań może stanowić 
integralną część planu lub osobny załącznik, niemniej w planie powinno znaleźć się określe-
nie, kto jaką funkcję będzie pełnił oraz generalne zasady współpracy (np. do kiedy należy 
oddać konspekty i jakie wymogi powinny one spełniać),

e. warunki przyjęcia na kurs – minimalny wiek, stopień harcerski itp., a po zakończeniu 
rekrutacji opis uczestników – ilość, wiek, środowiska (z jednego hufca czy z kilku),

f. warunki ukończenia kursu – generalny model oceniania kursantów, a także przewidywane 
zadania kursowe (patrz więcej: 4.5 Zaliczenie kursu),

g. założenia odnośnie systemu małych grup – tryb doboru zastępów, wyboru zastępowych, 
istnienie lub nie instytucji opiekuna zastępów spośród kadry stałej kursu itp. (patrz więcej:  
4.3 System małych grup na kursie),

h. metody ewaluacji – opis rodzaju ankiet lub innych metod ewaluacyjnych (patrz więcej:  
7. Ewaluacja kursu),

i. elementy fabuły – nazwa kursu, tytuły kadry i kursantów, kanwa fabularna itp. (patrz więcej: 
2.5 Fabuła kursu),

j. harmonogram dnia – godziny zajęć, przerw i posiłków (patrz więcej: 6. Harmonogram 
kursowego dnia),

k. założenia organizacyjne – termin, odpłatność (w tym inne środki finansowania niż wpłaty 
uczestników), miejsce biwakowania (ilość sal noclegowych i zajęciowych, ilość i organizacja 
kadrówek) sposób żywienia (catering, własna kuchnia, udział kursantów w zapewnieniu 
produktów lub pracy potrzebnych do przygotowania posiłków), rodzaj transportu itp. (patrz 
więcej: 5. Kurs pod względem organizacyjnym),

l. szczegółowy harmonogram kursu – poszczególne zajęcia (treści i zamierzenia) wraz  
z datą i godziną ich odbywania, odpowiedzialnym oraz ewentualnymi uwagami.

Im szczegółowiej powyższe podpunkty zostaną określone, tym organ zatwier-
dzający przedsięwzięcie będzie miał mniej pytań przy jego przyjmowaniu.  
Co więcej, spisanie ustaleń komendy kursu zabezpiecza przed ulotną pamięcią oraz 
ułatwia przekazanie wypracowanych założeń ewentualnej kadrze dochodzącej.

Lucyna Czechowska
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2.1 Logiczny układ treści kształceniowych

Każdy z nas pewnie już nieraz wertował standard Kursu Przewodnikowskiego układając 
harmonogram kursowych zajęć lub sprawdzając, czy nie zgubiliśmy żadnych treści w pracach 
nad planem. Czym właściwie jest standard? Najprościej mówiąc jest dokumentem, w którym 
opisane jest minimum programowe, podstawowy zakres treści, które powinny zostać 
przekazane kursantom w czasie trwania szkolenia. Po co nam standard? W dużym skrócie po to, 
żeby przyszły przewodnik z Torunia wiedział i umiał po Kursie Przewodnikowskim mniej 
więcej tyle samo, co jego kolega z Łagiewnik czy Warszawy. 

Dokument ten określa również minimalny czas trwania kursu w formie ciągłej (6 dni) oraz 
weekendowej (min. trzy weekendy) i nie jest to jakaś fanaberia a prosty rachunek matematyczny 
– zakładając, że człowiek je i śpi, trudno jest zrealizować wszystkie zamierzenia w krótszym 
czasie. Przy poszczególnych działach został określony również minimalny czas trwania zajęć 
(podany w godzinach zegarowych) – to sugerowana ilość czasu, która powinna umożliwiać 
pełną realizację zamierzeń.  Brzmi to trochę restrykcyjnie, ale pamiętajmy, że treści określone  
w standardach mogą być łączone w dowolny sposób w zależności od koncepcji zajęć i czasu, 
którym dysponujemy. To natomiast daje szerokie pole do działania i kreatywności kadrze kursu. 
Standard dopuszcza również możliwość uzupełnienia planu kursu o inne treści, w zależności 
od potrzeb i możliwości – to duży ukłon w stronę specyfiki środowiska harcerskiego (patrz więcej: 
2.2 Treści nadprogramowe (spoza standardu)).

Ze standardem możemy się zgadzać lub podchodzić do niego krytycznie, co nie zmienia 
faktu, że realizacja opisanych w nim zamierzeń należy do obowiązków kadry kursu oraz 
Zespołu Kadry Kształcącej, który kurs organizuje.

Pisząc podrozdział o układzie treści w planie kursu, nie mogłam nie odnieść się w kilku słowach 
do standardu Kursu Przewodnikowskiego, ale skoro mamy to już za sobą chciałabym się  
z Wami podzielić pewnym wnioskiem, do którego doszłam przygotowując trzeci z kolei kurs. 
Oto on: nie ma jedynej słusznej koncepcji, idealnego wzorca i recepty na plan Kursu 
Przewodnikowskiego. Za pierwszym razem wydawało mi się, że wraz z kadrą kursu  
ułożyliśmy treści w najbardziej logiczny ciąg, jaki się dało. Rok później, nauczeni 
doświadczeniem, przebudowaliśmy plan tak, żeby uniknąć różnych potknięć i wpadek  
z pierwszej edycji. Za trzecim razem znów coś skorygowaliśmy, wracając do pewnych 
rozwiązań, zmieniając inne. Podejrzewam, że to taka syzyfowa praca, niekończące się poszuki-

wanie rozwiązania idealnego, dopasowywanie do potrzeb 
danej grupy, zmiany pod kątem innego łączenia treści, 
tworzenia przestrzeni na nowe, ciekawsze formy zajęć.

Czym się zatem kierować, przygotowując plan kursu? 
Postaram się ująć to w postaci zbioru zwięzłych wskazówek 
i porad: 

 Ä postarajcie się zrealizować na początku kursu 
treści najbardziej podstawowe, które pomogą ucze-
stnikom przemyśleć i zrozumieć istotę organizacji, w której 
działają pewnie od kilku dobrych lat (innymi słowy treści 
takie jak: „cele, rola, misja ZHP” nie powinny znaleźć się 
na szarym końcu kursu);

 Ä spróbujcie ułożyć zajęcia w taki sposób, żeby 
tworzyły wynikające z siebie krótkie ciągi tematyczne, 
grupowanie pokrewnych treści obok siebie niejednokrotnie 
pozwala na uzyskanie pełnego, szerszego spojrzenia na da- 
ne zagadnienie, ryzykiem w tej metodzie może być pewien 
przesyt, zmęczenie danym tematem (szczególnie, jeśli 
mamy do czynienia z kursem weekendowym i podczas 
jednego z weekendów zbiegnie nam się duża ilość 
trudnych zagadnień);
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 Ä spróbujcie ułożyć harmonogram kursu z podziałem na dni tematyczne, informując 
kursantów o tym, że dany dzień będzie w całości (lub w większości) poświęcony danemu 
zagadnieniu – przy intensywnej pracy podczas kursu łatwiej będzie uczestnikom uporzą-
dkować sobie w głowach treści (np. dzień o nazwie METODA, PLANOWANIE czy JA 
INSTRUKTOR itp. – same już nazwy sugerują, z jakim tematem będziemy się zmagać  
i jakie poznamy treści);

 Ä pamiętajcie, że pewnych treści nie można zamieniać miejscami np. zajęcia z metody  
po zajęciach z metodyk zaburzą kursantom rozumienie Harcerskiego Systemu Wycho-
wawczego (sprawdzoną kolejnością, którą mogę polecić jest: Rozwój psychofizyczny 
dzieci i młodzieży  Elementy i cechy metody  Metodyki grup wiekowych  Ciąg 
wychowawczy);

 Ä starajcie się układać harmonogram pod kątem przekazywanych treści, a nie prowa-
dzących – zdarza się czasem tak, że możemy „ściągnąć” na dane zajęcia jakiegoś specjalistę 
od tematu albo wyjątkową osobowość (i jest to dobra praktyka działająca na korzyść kursu), 
ale nie zawsze wtedy, kiedy nam to pasuje w naszym planie; w takich sytuacjach warto 
dobrze rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” (patrz więcej: 3.1 Dobór kadry), pamiętając,  
że zaburzenie logicznego ciągu może przynieść szkody np. w postaci niezrozumienia tematu 
przez kursantów; 

 Ä sięgnijcie do własnej wiedzy o procesie grupowym przy układaniu planu kursu, 
warto postarać się, by ułożenie treści kursu w naturalny sposób było związane z procesem 
(np. przeprowadzenie zajęć integracyjnych i określenie kontraktu na początku kursu,  
w fazie tworzenia się grupy; treści z zakresu umiejętności interpersonalnych takich 
jak: komunikowanie się, umiejętność budowania grupy, czy rozwiązywanie konfliktów 
można z powodzeniem prowadzić w fazie konfliktu i buntu; treści, które łatwiej 
przekazać pracując zastępami warto zaplanować w czasie, kiedy grupa znajdzie się  
w fazie współpracy – osiągniemy wówczas najlepsze efekty);

 Ä nie zniechęcajcie się do e-learningu, zajęcia w takiej formie mogą świetnie uzupełnić plan 
kursu (np. zajęcia mogą polegać na pracy indywidualnej uczestników z dokumentami 
– w ten sposób na kurs przyjadą już „uzbrojeni w wiedzę” a na kursie weekendowym 
można w ten sposób z powodzeniem realizować zadania zastępami);

 Ä pamiętajcie o stosowaniu różnorodnych form pracy i o tym, że niektóre treści 
można ciekawie ująć podczas obrzędowego ogniska (np. instruktor jako wychowawca 
i opiekun), inne zaś świetnie się sprawdzą jako działanie zastępami (np. funkcjonowanie 
w grupie, planowanie pracy), jeszcze inne warto przewidzieć jako zadanie indywidualne  
(np. planowanie własnego rozwoju), dyskutując nad kształtem planu z kadrą kursu warto 
mieć gdzieś w zanadrzu kształtujące się pomysły na formy;

 Ä pamiętajcie o tym, że kurs powinien być przeżyciem – warto być elastycznym, 
szczególnie, jeśli wymyślimy jakąś innowacyjną metodę realizacji zamierzeń, która wymaga 
wprowadzenia zmian w planie kursu, nie bójmy się pracować z planem, nierzadko to świetne 
pomysły na formy będą impulsem  do przebudowania danego dnia w harmonogramie;

 Ä starajcie się czerpać ze sprawdzonych pomysłów, ale nie kopiować ich bezmyślnie 
(zarówno własnych jak i cudzych), wrogiem dobrego planu jest też automatyzm „ostatnio 
tak było, więc sprawdzi się i tym razem”;

 Ä weźcie pod uwagę ewentualne zadania kursowe, układając plan warto przewidzieć 
czas na ich realizację i nie zadawać ich kursantom ostatniego dnia – nie dość, że oni będą 
tworzyć je w pośpiechu, to zabraknie czasu na ich rzetelne sprawdzenie przez kadrę (patrz 
więcej: 4.5.1 Zadania kursowe).

Najważniejsze na koniec: nie warto przywiązywać się do jedynej, słusznej koncepcji, 
kiedy już ją sobie raz wypracujemy. Dobrze jest spojrzeć na nią po czasie krytycznym 
okiem i z bagażem doświadczeń oraz wniosków coś w niej poprzestawiać lub zacząć 
całkiem od podstaw.
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2.2. Treści nadprogramowe (spoza standardu)

Kiedy tworzymy plan kursu i ujęliśmy już wszystkie zagadnienia ze standardu warto zastanowić 
się czy nie przydałoby się dodać do planu innych treści. Takie tematy nadprogramowe powinny 
odpowiadać na:

 Ä zapotrzebowanie danego środowiska harcerskiego – każde środowisko jest inne, 
inaczej pracuje się w hufcu wielkomiejskim a zupełnie inaczej w hufcu, który opiera się 
na drużynach wiejskich – warto zwrócić uwagę z czym boryka się dany hufiec, chorągiew  
i poszukać treści lub form, które mogą pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

 Ä zapotrzebowanie środowiska lokalnego – pamiętajmy, że jesteśmy jedną z największych 
organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, dlatego warto przygotować 
naszych instruktorów do reagowania na problemy społeczne. Kiedy dane środowisko zmaga się  
z jakimś problemem można poruszyć tę kwestię podczas zajęć np. łatwy dostęp do dopalaczy 
– należałoby pomyśleć o zajęciach z profilaktyki uzależnień; bezrobocie – zorganizujmy  
warsztaty z autoprezentacji, pisania CV, może spotkanie z doradcą zawodowym.

Warto w treściach nadprogramowych kursu także uwzględnić:

 Ä obecną sytuację w ZHP – wprowadzajmy treści, które pozwolą przyszłym instruktorom 
na orientację w obecnej sytuacji ZHP, jeżeli jesteśmy w okresie uchwalania strategii – 
poruszmy temat strategii na zajęciach, jeśli wchodzi nowa propozycja programowa – 
warto ją zaprezentować, jeśli dzieje się coś ważnego, zachodzą jakieś zmiany – uwzględnijmy 
to w naszych działaniach. 

Moim zdaniem powinno się wprowadzać zagadnienia spoza standardów, albowiem treści nadpro-
gramowe:

 Ä poszerzają zakres umiejętności, wiedzy, kompetencji kursantów;

 Ä mogą być poszerzeniem jakiegoś tematu ze standardu (wydłużenie go w czasie, 
wzbogacenie o inne zamierzenia);

 Ä dają możliwość wykazania, podzielenia się swoją pasją kadrze (wykorzystujmy 
umiejętności, pasje, wiedzę naszej kadry lub zaprzyjaźnionych specjalistów);

 Ä są dobrym sposobem na promowanie i motywowanie kadry, która rozwija swoje pasje 
(bądź co bądź najbardziej efektywne kształcenie to takie, kiedy prowadzący pasjonuje się 
tematem) i posiada wysokie kwalifikacje w różnych dziedzinach (zakresach).

Dla przykładu: W roku 2012 podczas kursu jedna z instruktorek komendy kursu przyjechała  
do nas zaraz po powrocie z Izraela, którym jest zafascynowana. Przeprowadziła niesamowite 
zajęcia na temat genezy konfliktu Palestyny z Izraelem, kultury i zwyczajów tam panujących. 
Temat ten okazał się punktem wyjścia do dyskusji o wojnie, pokoju, religii a przede wszystkim 
tolerancji oraz otwartości na inne kultury. 

Cytat (w ramce obok) pochodzi z artykułu autorstwa  
hm. Anny Filipow „O co chodzi z tymi standardami?”,  
który ukazał się w grudniowym numerze 
miesięcznika „Czuwaj” w 2003 roku. Autorka 
odnosi się w nim, co prawda, do „starych” stan- 
dardów kursów drużynowych, ale według 
mnie te słowa są nadal aktualną, celną i zwięz-
łą instrukcją postępowania ze standardami.

Joanna Skupińska  

Treści zapisane w standardzie 
to pewna nazwa grupy tematów, 
które powinny być realizowane 
podczas kursu. Nie należy ich 
utożsamiać z nazwą konkretnych 
zajęć. Zamierzenia są miernikiem 
realizowanych treści. Pokazują,  
co uczestnicy kursu mają wie-
dzieć, potrafić, jacy mają być.
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2.3 „Przeżywanie” kursu
Zapewnienie warunków do „przeżycia” kursu odgrywa ogromną rolę w jego czasie – 
zapamiętujemy to, co przeżyliśmy i co nas poruszyło, ucieszyło, wzruszyło – to suma emocji, 
które towarzyszą nam w czasie kursu. Dlatego tak istotne jest przygotowanie odpowiedniej 
oprawy od samego rozpoczęcia kursu, aż do ostatniego momentu, kiedy zamykamy kurs  
i rozsyłamy osoby uczestniczące w nim.  

Ogromną rolę w procesie tworzenia warunków do „przeżycia” kursu stanowią charyzmatyczni 
prowadzący. Powinny być to odpowiednio dobrane osoby, najlepiej mające doświadczenie 
w kształceniu lub specjaliści w danych dziedzinach. To ci ludzie stymulują działania kursantów 
i wspomagają proces grupowy, dlatego warto pomyśleć, z kim chcemy współpracować i komu 
powierzyć odpowiedzialność za takie działania (patrz więcej: 3.1 Dobór kadry). Co za tym idzie - 
osobisty przykład instruktora, który swoją postawą pokazuje chęć działania, braterstwo, służbę 
i chęć pracy nad sobą. Kadra kursu powinna stworzyć możliwości do realizacji wyzwań, uczenia 
się, poznawania nowych form, ale przede wszystkim do poznawania innych i siebie. 

Dobrą praktyką jest przydzielenie każdemu zastępowi opiekuna, czyli takiej osoby, która 
będzie czuwała nad odpowiednim przebiegiem procesu grupowego, wspierała, służyła dobrą 
radą, dawała dokładną informację zwrotną, a przede wszystkim będzie w stanie lepiej (niż 
pozostali instruktorzy) ocenić, czego tak naprawdę potrzebują uczestnicy i jak można wzmocnić 

oddziaływanie kursu na uczestników. Opiekun 
wraz z zastępem może wspólnie rozpoczynać 
i podsumowywać dzień, aby jak najbardziej 
skupić się na jednostce. Taki czas jest dobry 
do pytań na temat tego, jak się kursant czuje  
w grupie, czy coś pozwoli mu się poczuć lepiej, 
jaką ma rolę grupową, czy to się zmienia (patrz 
więcej: 4.3.2 Opiekunowie zastępów (spośród 
kadry stałej kursu)).

Bardzo istotne są działania w pierwszym dniu 
kursu – jeśli chcemy, aby kursanci odpowiednio 
przeżyli ten czas, musimy pokazać im, że jest  
to miejsce bezpieczne do otworzenia się 
oraz dzielenia się przeżyciami i emocjami.  
Bardzo ważne jest przygotowanie odpowied-

 Przykładowe treści nadprogramowe:

 Ä zajęcia z profilaktyki uzależnień;
 Ä przemoc, agresja;
 Ä sprawy formalne np. prawo – jak reagować w różnych sytuacjach zgodnie z prawem;

 Ä zajęcia plastyczne – np. jak zrobić oryginalne kartki na DMB; 

 Ä praca z bohaterem hufca - np.  świecowisko, kominek, gra;

 Ä jak znaleźć pracę - np. spotkanie z doradcą zawodowym, pisanie CV;

 Ä „sytuacje intymne w pracy wychowawczej” – są to stworzone warsztaty 
na podstawie cyklu warsztatów przeprowadzonych kiedyś przez Główną 
Kwaterę oraz internetowego poradnika ZHP, które na stałe weszły do planu 
kursów organizowanych przeze mnie.

Katarzyna Kawka
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niej oprawy rozpoczęcia kursu, wprowadzającej do całości. Rozpoczęcie kursu to pierwszy 
element „oddania kawałka siebie” przez kursantów. W takim momencie przyszli instruktorzy powinni 
poczuć się jednością, przełamać pierwsze bariery, poczuć się bezpiecznie i nastawić na szeroko 
pojętą wymianę doświadczeń. Warto tutaj dać szansę na przedstawienie swoich oczekiwań i obaw  
w stosunku do kursu, np. stworzenie drzewa oczekiwań, gdzie na liściach zapiszemy 
oczekiwania (po zapisaniu zaś zamkniemy je i skonfrontujemy z rzeczywistością na koniec 
kursu). Już na samym początku ustalenie wspólnych zasad będzie pierwszym sukcesem, 
a dzięki temu niedopowiedzenia czy rozgardiasz nie wpłyną negatywnie na całość kursu  
i na przeżycia uczestników. Zasady oraz przygotowanie elementów obrzędowości kursu 
będą stanowiły mocne podstawy do realizacji kursu, opierającego się na przeżyciach i emocjach. 
Aby wejście w kursowy świat było odpowiednie dla kursantów, trzeba zwrócić uwagę, aby ten 
świat od samego początku był tworzony wspólnie przez wszystkich. Zarówno zasady, jak  
i obrzędowość muszą być dziełem całego kursu i każdy musi się na nie zgadzać.

W trakcie kursu warto pomyśleć o elementach wzmacniających „przeżywanie”, oczywiście ich 
podstawą jest działanie metodą harcerską. Przepis na to wydaje się prosty – w małych grupach  

ze świadomością celów wymieszać pozy-
tywność, indywidualność, wzajemność 
oddziaływań, dobrowolność, posypać 
pośredniością i naturalnością, a do tego  
jako bazę podać potrójną porcję uczenia 
w działaniu. Kluczowe jest także zadba- 
nie o przemienność form, by zajęcia 
były edukacyjnie atrakcyjne. Umożliwi  
to kursantom wymianę doświadczeń, 
rozmowy między sobą na temat proble-
mów i sukcesów w hufcu. Mogą znaleźć 
dzięki temu sposoby ich rozwiązania. 
Pozwoli to także na stworzenie więzi mię- 
dzy nimi, która może przetrwać po kursie. 
Uczestnicy powinni mieć możliwość 
wzięcia udziału w takich elementach 

planu, które pozwolą im dać jak najwięcej z siebie i odkryć swoje możliwości. Pozwalają na to za-
dania w zastępach, które wymagają pracy każdego. Wzmacniającym aspektem będzie na pewno 
przygotowanie jednej, większej atrakcji np. wyprawy na kajaki, wyjście na ściankę wspinaczkową 
– zależy to od kosztów, posiadanego sprzętu i pomysłów – wspólne przełamywanie barier 
wzmacnia relacje i często pozwala na dostrzeżenie interesujących aspektów osobowości innych 
osób.

Kurs powinien być okazją do zastanowienia się nad własną drogą rozwoju instruktorskiego 
kursantów. Podkreślić to można przez wędrówkę czy drogę myśli –formę mającą na celu 
zachęcenie uczestnika do przemyśleń na dany temat w jej trakcie (przykładowa droga myśli 
może wyglądać tak: na pewnej trasie rozłożone są cytaty, myśli czy teksty do przeczytania 
[najlepiej indywidualnie] dla uczestników. Drogę tę można zakończyć kominkiem lub kuźnicą), 
w czasie których każdy ma okazję do własnych przemyśleń. Jest to moment na wykorzystanie 
wzniosłego tonu. Kurs to czas, kiedy w dobrych momentach warto używać wielkich słów, 
przekonywać instruktorów lub przyszłych instruktorów, że mają zmieniać świat na lepsze. To oka- 
zja do wzmocnienia osoby kursanta i przekonania go, że to, co się dzieje, jest wyjątkowe  
i unikatowe.

Obrzęd zamknięcia to ostatni element w czasie kursu, który wpływa na przeżywanie. Jest  
to pewnego rodzaju koniec jednego etapu, a początek nowego. Kilka pomysłów na zakończenie: 
1. W jednym z hufców na ostatnich zajęciach – nieprzypadkowo – zrealizowany został temat: 
hufiec jako wspólnota. Można wtedy zrobić kilka ćwiczeń wiążących drużynę kursową  
np. wypisywanie na kartach przyczepionych do pleców miłych rzeczy o jej właścicielu 
lub ostatnie zawiązanie kręgu z zawiązywaniem na dłoniach sznureczka (wiele osób nosi  
te sznureczki jeszcze wiele miesięcy po kursie). 2. Pisanie listów do samych siebie odnośnie tego, 
co chcę osiągnąć, co zrealizować i kim być za jakiś czas, aby wysłać je w odpowiednim czasie  
do kursantów Warto dać kursantom element do wspomnienia, do wzmocnienia siebie po kursie –  
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Przykład: Na zajęciach z systemu kar i nagród  
przeprowadziłam kiedyś zawody sportowe  
i obiecałam wygranej ekipie worek słodyczy. 
Po zakończeniu rywalizacji zamiast wyłonić 
zwycięzcę (kursanci oczywiście już policzyli) 
punkty powiedziałam, że ogłaszam remis  
„bo wszyscy się starali”. Wywołało to sprzeciw 
i rozczarowanie – kursanci na własnej skórze 
przekonali się, że brak nagrody jest karą,  
a niekonsekwencja w nagradzaniu podważa 
autorytet instruktora. Oczywiście po tym jak 
omówiliśmy z kursantami to, jak się czuli, 
worek trafił tam, gdzie powinien.

2.4 Uczenie w działaniu na kursie
W harcerstwie wychowujemy w sposób czynny – poprzez aktywne uczestnictwo (jest  
to drugi element metody harcerskiej: uczenie w działaniu), a ponieważ kształcenie kadry jest częścią 
harcerskiego wychowania to i na Kursie Przewodnikowskim nie może tego aspektu zabraknąć.  
W praktyce oznacza to, że w jak największym stopniu powinniśmy nie opowiadać o tym, jak coś 
się robi, a to pokazać i jeszcze dać kursantom samodzielnie spróbować. Czy ucząc dziecko 
zawiązywać buty pokazujemy mu film instruktażowy lub rozpisujemy tę czynność na planszach? 
Większość z rodziców po prostu siada z pociechą na stołeczku i cierpliwie pokazuje, co należy 
zrobić ze sznurówkami, a później spokojnie patrzy jak maluch stara się to zrobić samodzielnie  
i jeśli trzeba – koryguje.

Bardzo ważne jest, aby nasze zajęcia nie zamieniały się w teoretyczne wykłady z prezentacją 
multimedialną czy flipchartem zamiast praktyki. Oczywiście czasem trzeba coś napisać na tablicy/
flipcharcie lub poprzedzić/podsumować/uzupełnić jakieś działanie teoretycznym komentarzem, 
ale zawsze, kiedy to jest możliwe, powinniśmy wybierać praktykę.

Drugą niebezpieczną pułapką jest sytuacja odwrotna: za dużo działania. Nasi kursanci 
mają za sobą lata edukacji szkolnej i pewne wyobrażenia, jak nauka powinna wyglądać. Jeśli 
zaproponujemy im szereg ćwiczeń, które ukazują w praktyce funkcjonowanie np. wzajemności 
oddziaływań, ale nie podsumujemy tego z drużyną kursową pozwalając kursantom na wyciągnię-

cie wniosków z tego, co doświadczyli (a czasem 
wręcz wskazując im to, czego nie dostrzegli), 
kurs może się zamienić w dobrą zabawę, z której 
kursanci nic nie wyniosą. Dlatego przy każdym 
ćwiczeniu, jakie zaproponujemy na zajęciach 
kluczowe jest jego podsumowanie, a im więcej 
damy kursantom zrozumieć samodzielnie, tym 
głębiej zapadnie im się to w pamięć. 

Uczenie przez działanie to nie tylko „coś”, co wy- 
korzystujemy podczas zajęć, równie ważne  
są zasady, jakie panują na kursie. Jeśli chce- 
my, aby uczestnicy przyswoili wagę i funkcjo- 
nowanie systemu małych grup, powinni pod-
czas kursu pracować zastępami. Jeśli chcemy,  

aby nauczyli się pracować z bohaterem, możemy (jako jedno z zadań) kursowych poprosić 
zastępy o przeprowadzenie na kursie kampanii bohater (oczywiście tylko kilku przykładowych 
zadań, bo całej się nie da). Ma to także bliski związek z osobistym przykładem instruktora – 
zamiast (albo obok) mówienia, że sen jest ważny, należy respektować ciszę nocną samemu  
i reagować na przykłady łamania jej przez kursantów.

W moim odczuciu świetnym patentem jest „wałkowanie” wszystkiego, co dzieje się na kursie 
(na bieżąco oraz na podsumowaniach) pod kątem cech i elementów metody harcerskiej.  

coś co im się będzie kojarzyło z tym, że są silni, potrafią wiele  i że są ludzie, 
którzy mogą im pomóc w chwilach zwątpienia np. zdjęcia z kursu, czy grupana 
Facebooku, gdzie będą mogli porozumiewać się ze sobą po kursie. Jednak 
zamykając kurs trzeba pamiętać, żeby odpowiednio podsumować przeżycia, 
kursanta i kurs, aby każdy był świadomy tego, że kurs był tylko dobrym startem  
w dłuższą drogę, której kreatorami będą oni sami.

Julianna Zapart na podstawie tez własnych i Hanny Musur



JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI

26

2.5 Fabuła kursu
Po określeniu, dla kogo robimy kurs i jakie mamy warunki jego organizacji, można zastanowić 
się nad jego atrakcyjnością. Wpływ na nią mają nie tylko ciekawi prowadzący, miejsce czy 
przygotowane gadżety, ale także fabuła, w której możemy osadzić kurs. Na początku swojej 
pracy przy kursie kadra powinna zastanowić się, czy chce wprowadzić fabułę, a jeśli tak, 
to jaka ma ona być. Dobrze jest dać sobie trochę czasu na wymyślenie i wybranie fabuły, 
gdyż decyzje podejmowane na szybko i ad hoc ograniczają liczbę ciekawych rozwiązań. 
Można oczywiście jeszcze przed pierwszym spotkaniem kadry kursu poprosić wszystkich  
o przemyślenie tej kwestii i przyjście z gotowymi propozycjami, a następnie w dyskusji wybrać 
najlepsze rozwiązanie. Jest to konieczne, gdyż w zależności od tego, w jakim „świecie” będziemy 
funkcjonować, będzie zależało tworzenie konspektów zajęć (patrz więcej: 3.2.2 Osadzenie zajęć 
w fabule kursowej), a także preliminarz (pewne rzeczy – choćby dekoracyjne – będzie trzeba 
zakupić).  

Wybór fabularnej kanwy uzależniony jest od kilku czynników, a przede wszystkim jej odbiorców. 
Ma być atrakcyjna i pobudzać wyobraźnię naszych uczestników kursu. Jej celem jest także 
to, aby kursanci  pracując w niej dobrze się czuli i bawili. Uwzględnić powinniśmy także miejsce  
i warunki lokalowe miejsca kursowego, a także porę roku. O wiele łatwiej będzie pracować 
w fabule indiańskiej w lesie latem, a wręcz bardzo na siłę będzie prowadzenie jej w budynku 
zimą. Podobnie fabułę puszczańską bezsensownie jest przeprowadzać w zamkniętym 
budynku. Jest także pewien zakres tematyczny fabuł, które niezależne są od miejsca i warunków 
(np. uniwersytecka, historyczna). Zmienną będą tu także możliwości kadry – lepiej wybrać 
mniej ciekawą fabułę, w której odnajdzie się cała kadra, niż bardziej ciekawą, która jest 
trudna do zrozumienia dla większości osób pracujących przy stworzeniu kursu (np. fabuła 
związana z bardzo ścisłym nurtem literatury). Ma to wpływ na komfort pracy, chociażby przy 
tworzeniu konspektów (patrz więcej: 3.2.2 Osadzenie zajęć w fabule kursowej).

Pamiętać należy, że nasze zdolności poznawcze i pamięciowe/ percepcyjne lepiej utrwalają  
to, co nietypowe i co budzi silne uczucia. Dlatego też, zanim zdecydujecie się na brak fabuły 
na kursie (bo tak jest łatwiej), to przemyślcie na ile chcecie, aby Wasz kurs pozostał w pamięci 

To jedna z trudniejszych rzeczy do zrozumienia na kursie, ale mając w głowie po 10 przykładów 
z życia, w których kadra lub inny kursant wskaże jasno, że to były takie a nie inne elementy lub/i 
cechy, kursanci powinni to intuicyjnie czuć, nawet jeśli nie będą znali definicji, a ostatecznie  
to o to nam chodzi.

Na kursie instruktorskim, jakim jest Kurs Przewodnikowski, warto położyć również nacisk na kształ- 
towanie umiejętności lidera w praktyce, dlatego to wskazałabym jako temat w pierwszej 
kolejności wymagający „uczenia w działaniu”. Możemy osiągnąć to poprzez nadanie zastę-
powym zastępów kursowych prawdziwej odpowiedzialności za dane elementy kursu np. po- 
siłki, zaprawy czy, jeśli mamy do czynienia z kursem biwakowym nawet zorganizowanie, pod 
kierunkiem opiekuna, kolejnego biwaku pod względem logistycznym (to chyba najlepszy 
sposób „mówienia” o finansach drużyny i organizowaniu biwaków i dodatkowo 
bardzo mocno wpływający na „przeżywanie” kursu).

Spotykałam się także z kursami, gdzie zadaniem zastępów było przepro-
wadzenie zajęć dla dzieci niezrzeszonych lub innych drużyn z danego hufca, 
co w konsekwencji oznaczało konieczność wprowadzenia w praktyce treści 
dotyczących rozwoju psychofizycznego i metodyk.

Lucyna Czechowska
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uczestników. O wiele lepiej bowiem zapamiętają szkołę wyglądającą jak wehikuł do podróży 
kosmicznych i zajęcia w kapsułach, niż zwykłe zajęcia w szkole, w której są na co dzień.

Jest jeszcze jeden aspekt pracy z fabułą na kursach – uczenie w działaniu. Nieraz przyszli 
instruktorzy nie mają doświadczenia w pracy z kanwą fabularną na biwakach, a stykając się  
z nią na kursie automatycznie przyswajają tą wiedzę w przeżyciach. Dlatego tym bardziej musimy 
pamiętać o jej precyzyjnym przygotowaniu.

2.5.1 Elementy fabuły (nazwa, motto, obrzędowe 
elementy dnia itp.)
Po zdecydowaniu o świecie, w którym umiejscowimy naszą rzeczywistość kursową, należy 
określić bardzo konkretnie, jakimi narzędziami będziemy ów świat budować. Pamiętać trzeba,  
że nie można zakończyć pracy z fabułą poprzez samo użycie nazwy (podobnie jak przy zajęciach 
na kursie). Elementy świata przedstawionego powinny przeplatać się stale przez życie 
kursowe – na zajęciach, przerwach, posiłkach. Do klasycznie opracowywanych elementów 
fabuły, o których nie powinniśmy zapominać, zaliczyć należy:

 Ä nazwę całej drużyny kursowej i zastępów,

 Ä obrzędowe rozpoczęcie dnia,

 Ä obrzędowe zakończenie dnia,

 Ä logo.

Zestaw ten można dowolnie poszerzać w zależności od naszych potrzeb  
i możliwości. Dodać można stroje, dekoracje, sposób witania się i poże-
gnania, okrzyk czy specjalne nazwy dla kadry i uczestników, bądź stałych 
elementów dnia. Ze względu na to, że mówimy o fabule na kursie, to takim 
elementem niestosowanym w innych działaniach harcerskich, może być system oceniania – bez 
względu na to, czy chcemy, by był jawny, czy tajny, można  stosować symboliczne zapisywanie 
ocen i posiadać specjalne miejsce do ich wpisywania (np. nawlekanie określonych kolorów 
koralików na naszyjniki osób, gdzie każdy kolor będzie oznaczał inną wartość w fabule 
indiańskiej; bądź stosowne symbole z języka chińskiego, gdy fabuła nawiązuje do tematyki 
Dalekiego Wschodu). Zwłaszcza przy wprowadzaniu specjalnych nazw, zwrotów warto stworzyć 
mini słowniczek pojęć, aby każdy mógł się w dowolnej chwili nim podeprzeć.

Przy ustalaniu wyżej wymienionych elementów na uwadze trzeba mieć to, czego chcemy 
nauczyć i jakie wartości przekazać naszym kursantom. Jest to szczególnie ważne przy 
nazwach. Bardzo często wybierane są w sposób luźny, a ich głównym weryfikatorem jest „fajność”, 
ewentualnie dowcipność. I jest to model niezależny od tego, czy nazwy wymyślają uczestnicy, 
czy kadra. W ten sposób powstają nazwy typu „Psychonerwograjki”, „Krwawe kamikaze”  
czy „Upośledzeni łowcy”. Tu należy sobie zadać pytanie, jakie wartości niesie ze sobą taka nazwa, 
jakie zachowania ma w sobie zakodowane. Jest to o tyle ważne, że poza aspektem uczenia  
w działaniu (na jakie nazwy zgodzimy się na kursie, na takie nazwy zastępów i drużyn będą 
zgadzali się nasi kursanci), że w nawiązaniu do nazwy będzie powstawała cała obrzędowość. 
Przykładowo członkowie zastępu „Krwawe kamikadze” witać się będą przez symboliczne 
pociągnięcie zapalnika od tzw. pasa samobójców lub oddanie strzału z rewolweru, a ich okrzy- 
kiem mogło by się stać „ku śmierci wśród krwi”. Czy na pewno tego typu zachowań oczekujemy 
i chcemy je wzmacniać wśród przyszłej kadry naszego Związku?

Należy pamiętać, że elementy fabuły muszą wynikać z siebie, tak w przypadku zastępu jak i całego  
kursu. Gdy zdecydujemy się przykładowo na fabułę uniwersytecką, to całość możemy 
nazwać „Alma Mater”. Zastępy mogą mieć podobnie łacińskie nazwy. Kadra będzie nazywa- 
na profesorami (w tym komendant - rektorem), a uczestnicy studentami. Sale do zakwate-
rowania mogą być domami studenckimi czy akademikami. Każdy może otrzymać tarczę 
uniwersytetu, a kadra na specjalne zajęcia obrzędowe będzie chodziła ubrana w togi. W zakre-
sie wystroju można zadbać o indeksy studenckie, bibliotekę czy właściwą inaugurację kursu 
i jego zakończenie z wręczeniem dyplomów.
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2.6 Wykorzystanie miejsca, w którym odbywa się kurs 
do celów programowych
Wybierając miejsce na zakwaterowanie warto wziąć pod uwagę jego walory programowe – 
zorientować się jakie zabytki lub ciekawe miejsca są w okolicy (może obok jest ciekawy 
zamek, gdzie będzie można zabrać kursantów na kominek, może w pobliżu są góry i można 
będzie pojeździć na sankach/nartach albo wymarzone dla amatorskich łyżwiarzy lodowisko), 
zadbać o dostęp do lasu lub przynajmniej gęstego parku. Chociaż kursy zdecydowanie 
bardziej niż imprezy programowe kojarzą się z zajęciami „typu świetlicowego”, warto przełamywać 
ten stereotyp. Co może dać umiejętnie wpleciona w plan gra czy zwiad terenowy? Więcej, niż 
może się na pierwszy rzut oka wydawać.

Badanie metodyczne przeprowadzone niedawno przez Komisję Programową Rady Naczelnej 
wykazało, że problemem wielu drużyn jest przewaga zbiórek w harcówce nad zbiórkami w terenie. 
Organizując w ramach planu kursu grę terenową czy zwiad, uczymy w działaniu przyszłych 
drużynowych tego, jak korzystać z takich „terenowych” form. Nie rezygnowałabym z nich 
nawet chłodną jesienią czy zimą – inaczej tak samo postąpią nasi przyszli drużynowi, a nasze 
harcerstwo dalej będzie się oddalać od pierwowzoru Baden-Powella i Małkowskiego. Generalnie, 
nie tylko w odniesieniu do aktywności na powietrzu, warto zorientować się, z jakimi formami 
środowiska w Waszym hufcu mają kłopot i właśnie takie im zaproponować.

Gra/bieg/zwiad/wędrówka to także najbardziej naturalne sposoby na zapewnienie 
kursantom ruchu i to do tego na świeżym powietrzu. Na jednym z naszych kursów uczestnicy 
sami domagali się wyjścia w trakcie ciszy poobiedniej na śnieg i stoczenia bitwy na śnieżki. 
Wrócili zmęczeni fizycznie, ale wypoczęci psychicznie, czyli pozytywnie nastawieni (patrz 
więcej: 6.3 Aktywność fizyczna na kursie).

Dłuższa aktywność w terenie to także świetny czas na realizacje zadań w zastępach oraz 
możliwość wzmocnienia integracji w tych małych grupach, która i w późniejszym czasie  
(na forum hufca) może przynosić pozytywne efekty (patrz więcej: 4.3 System małych grup  
na kursie).

Co więcej, połączenie powyższych zalet z aktywnym poznawaniem otaczającego nas świata 
to realizowanie idei otwartości i ciekawości świata, które powinny cechować harcerzy,  
a wędrowników w szczególności. Jedna wędrówka, umiejętnie wpisana w kursową fabułę, 
powinna nie tylko nie obciążać dodatkowo planu, a wręcz go odciążyć. 

Na koniec dodam, że jeśli pojedziecie w jakieś ciekawe miejsce i ani razu nie 
opuścicie miejsca noclegowego, kursanci mogą poczuć się „okradzeni”. Bądź  
co bądź czytali w informatorze, gdzie kurs będzie się odbywał i mogą mieć co do tego 
swoje oczekiwania. Z kolei wyjście ponad ich przewidywania i zaproponowanie  
np. spaceru po molo w Sopocie czy gry sprawdzającej wiedzę po starówce 
Torunia, z pewnością zaskarbi wam ich przychylność. 

Lucyna Czechowska

Podsumowując, budując fabułę należy pamiętać o zaplanowaniu wszystkich jej 
elementów. Muszą one z siebie wypływać i być ze sobą spójne, wzajemnie się 
uzupełniać. Fabuła powinna być widoczna w każdym elemencie harmonogramu 
dnia i naturalnie porządkować rzeczywistość każdego dnia kursu. Nazwy i rytuały 
mają wzbudzać pozytywny wydźwięk i promować właściwe wartości  
i zachowania.

Alicja Stańco
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3. Praca z kadrą

Choć na kursie najważniejsi są kursanci bez należycie rozumianego zadbania o kadrę efekty 
kształcenia mogą być zagrożone. To od trafnego doboru komendy, a także umiejętności 
współpracy z nią zależy czy kursanci dostaną to, co najlepsze. Poniższy rozdział zawiera wskazówki 
odnośnie tego, jak najpełniej wykorzystać potencjał drzemiący w naszych instruktorach 
od momentu pozyskania kadry (oparcie zajęć o kadrę stałą czy dochodzącą np. specjalistów? 
Powołać dodatkowego oboźnego i kwatermistrza czy podzielić zadania organizacyjne na kadrę 
programową?), poprzez egzekwowanie wykonywania obowiązków (Komu potrzebny jest 
konspekt zajęć? Zajęcia fabularne czy nie? Wizytowanie: kto, kogo, dlaczego i jak? Co powinno 
być poruszane na odprawach, a co je zbędnie przedłuża?), aż do podziękowanie jej za wspól-
nie pełnioną służbę (Dlaczego dobra informacja zwrotna czyni cuda? Jak wzmocnić przekaz 
słowa „dziękuję”?).

3.1 Dobór kadry

Dlaczego tak istotny jest dobór odpowiedniej kadry programowej kursu? Rzetelna i kompe-
tentna kadra to kluczowy element kursu, a jej różnorodność sprawi, że kurs będzie 
atrakcyjniejszy. Pozwoli to również na szerszą wymianę doświadczeń i wzajemność oddzia-
ływań. Często zróżnicowany lub/i nietypowy skład kadry motywuje do mocniejszego przyłożenia 
się do przygotowania i przeprowadzenia zajęć.

Dobór kadry to często nie lada wyzwanie, gdyż poszukiwania nie kończą się tylko na kadrze 
stałej, często (choć możliwy jest wariant oparty wyłączne o kadrę stałą) potrzebna jest też kadra 
dochodząca. Kadra stała to osoby, które są na kursie od pierwszego do ostatniego dnia, a nawet 
i dłużej oraz są zaangażowane w działania kursowe od A do Z, natomiast kadra dochodząca 
to taka, która wspomaga kadrę stałą w prowadzeniu pojedynczych zajęć czy też pojedynczych 
zadań (niekoniecznie kształceniowych).

3.1.1 Kadra programowa: stała i dochodząca 

Pewnie nie jedna osoba zastanawia się, po co nam kadra dochodząca, skoro są ludzie, którzy 
są z kursantami przez cały Kurs Przewodnikowski. Z drugiej strony: czy istnieje możliwość 
zorganizowania kursu przez wiele osób, z których nikt nie byłby na stałe na miejscu?

W moim odczuciu, nieodłącznym aspektem kursu jest kadra stała po to, żeby widzieć i wiedzieć, 
jak przebiega proces grupowy i czy wszystko dzieje się w należytym porządku. Dzięki 

stałej pracy na kursie znamy lepiej kursantów i możemy dopasować wymagania oraz 
oczekiwania do każdego z nich. Daje nam to możliwość dostosowania zajęć do możliwości 
kursantów w czasie trwania kursu – każda drużyna kursowa jest inna i potrzebuje więcej 
lub mniej nacisku na dany aspekt. To wszystko wpływa na ciągłą pracę z kursantami,  

a przede wszystkim na pracę nad ich postawą instruktorską. Wymiana doświadczeń między 
kursantami, jak i z pozostałą kadrą mobilizuje do stałej pracy nad sobą oraz modyfikowania 
własnych pomysłów.
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Nie da się ukryć, że ogromną zaletą posiadania kadry stałej jest elastyczność 
w zmianach planów i kolejności zajęć. W razie nieprzewidzianych sytuacji kadra stała 
ratuje sytuacje wymieniając się zajęciami lub zmieniając ich kolejność. Będąc cały czas  

na miejscu można monitorować zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz (np. spoza 
miejscowego ZKK), co najczęściej wpływa na jakość prowadzonych zajęć. Kadra stała  
ma możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych kształceniowców, co wpływa 
na uatrakcyjnienie form (poprzez posiadanie wiedzy o tym, jakie formy już zostały użyte)  
i dostosowanie ich odpowiednio do kursantów. Stałe działanie to także silniejsze osadzenie  
w fabule kursu np. dbałość o przestrzeganie ustalonych elementów fabularnych w systemie 
współzawodnictwa indywidualnego i zastępów.

Posiadanie tylko stałej kadry na kursie nie jest rozwiązaniem doskonałym, ponieważ 
przede wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo być zmęczeni przy ciągłym 
zaangażowaniu w działania kursowe. Jak to w ludzkich relacjach bywa, zdarzają się 

konflikty związane z ilością czasu spędzanego razem, hufcowe czy osobiste „lubię” czy „nie 
lubię”. Przemęczenie może także powodować mniejszą atrakcyjność prowadzonych zajęć, czy 
nawet powielanie pomysłów z poprzednich lat czy z innych zajęć. Niekoniecznie też każdy jest 
specjalistą we wszystkich dziedzinach i kadra stała może nie czuć się na siłach, by przeprowadzić 
wszystkie zajęcia.

Kadra dochodząca to ogromne wsparcie i chwila odetchnienia dla kadry stałej. Dzięki otwarciu 
drzwi dla innych mamy możliwość pozyskania specjalistów w danej dziedzinie (patrz 
więcej: 3.1.2 Wykorzystanie specjalistów do prowadzenia poszczególnych zajęć) oraz osób, 

które poprowadzą zajęcia ze świeżym umysłem. Z perspektywy osoby spoza kadry stałej  każdy 
kursant zaczyna z czystą kartą, na tym samym poziomie, dzięki czemu może się wykazać, a przy 
okazji bardziej zmobilizować, żeby pokazać się z lepszej strony przed kimś, kogo nie zna. Działa  
to zarówno na kursanta, jak i prowadzącego, który jednorazowym wysiłkiem chce pokazać się 
jak z najlepszej strony, więc i przygotowuje się jak najlepiej. Tworzy to niejednokrotnie szersze 
pole do wymiany doświadczeń i inspiruje dwukierunkowo – kursantów i prowadzących. Zajęcia 
z takimi osobami to szansa poznania przez kursantów różnorodnych metod prowadzenia zajęć  
i zebrania większego zasobu form pracy, które później mogą wykorzystać we własnej pracy.

Kadra dochodząca to nie tylko zaleta w postaci prowadzących osób zajęć, ale także 
ogromne źródło ocen oraz opinii na temat kursantów i kursów, które są bardzo wartościowe 
dla osób zamkniętych w kursowym świecie przez dłuższy czas. Czasami kadra spoza kadry 

stałej kursu (szczególnie pochodząca z tego samego hufca i posiadająca wcześniejsze kontakty 
z kursantami) jest w stanie obiektywniej ocenić to, co ma miejsce na kursie, kiedy to u stałych 
kadrowiczów emocje biorą górę nad racjonalną oceną sytuacji.

Nie zawsze z kadrą dochodzącą jest jednak tak pozytywnie. Często ich zajęcia są schema-
tyczne - traktują je jako kolejne z wielu i nie przygotowują się do nich specjalnie, nie czują 
atmosfery wydarzenia. Patrząc z boku możemy odnieść wrażenie, że odczytali jedynie treści 

z konspektu. W związku z brakiem informacji o pozostałych zajęciach czy też nieterminowym 
dostarczaniem konspektów pojawiają się niejednokrotnie powielane formy i pomysły. Także 
nieznajomość uczestników pociąga za sobą niepełną znajomość ich potrzeb i nieodpowiednie 
podejście do pewnych zagadnień. Zwykle nieunikniony jest również chaos organizacyjny,  
np. prowadzący spóźni się, nie dojedzie, pomyli daty, albo zapomni i trzeba załatać dziurę  
w zajęciach.  Ewidentną wadą tej opcji są koszty dojazdu kadry, które zwiększają naszą pulę 
wydatków i tym samym niekorzystnie wpływają na cenę kursu.

Według mnie złotym środkiem jest połączenie jednego z drugim, w odpowiedniej 
proporcji, która zależy od preferencji i możliwości kadry danego kursu. Warto zacząć 
od znalezienia kształceniowców, którzy mają możliwości i chęci poświęcić czas 
na cały kurs, a następnie po przeanalizowaniu ich preferencji prowadzenia zajęć  
i realizacji zadań organizacyjno-logistycznych dobrać kadrę dochodzącą.

Julianna Zapart na podstawie tez własnych i Hanny Musur
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3.1.2 Wykorzystanie specjalistów do prowadzenia 
poszczególnych zajęć

Słowniki języka polskiego określają specja-
listów jako osoby posiadające wiedzę 
i doświadczenie w danej dziedzinie. Mogą 
być to osoby, które pracują zawodowo  
w danej branży i przekażą wiedzę z danego zakresu bardziej profesjonalnie niż my. Mogą to być 
także osoby, które działają w ZHP w pewnym obszarze i mają rozległą wiedzę, którą zechcą 
się podzielić – będą w stanie zbudować pierwsze relacje z kursantami, którzy będą później 
z nimi współpracować. 

Kurs Przewodnikowski z udziałem specjalistów może też pokazać, jak można w przyszłości 
wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe w ZHP, uzmysłowić, że mamy różne możliwości 
rozwoju. Nasza ścieżka rozwoju instruktorskiego nie musi kończyć się na byciu drużynowym. 
Takie zajęcia będą także atrakcyjne, zapewni to reklamę kursu, który będzie polecany przez 
uczestników, bo dobrze spędzili na nim czas i wynieśli sporo wiedzy.

Dla przykładu zajęcia na temat bezpieczeństwa powinien poprowadzić doświadczony 
instruktor, ktoś kto uświadomi kursantom, jak ważna jest odpowiedzialność za swoich podo-
piecznych (może to być instruktor HSR, ratownik WOPR, GOPR czy zaprzyjaźniony praw- 
nik).  Autorytet zrobi tutaj swoje. Czasami braki kadrowe sprawiają, że bierzemy na siebie 
zajęcia, których nigdy nie prowadziliśmy, które są dla nas wyzwaniem. Przykładowo ja nigdy 
nie porwałabym się na poprowadzenie zajęć z finansów, ponieważ kompletnie się na tym 
nie znam. Natomiast mogę poprowadzić zajęcia z promocji, ponieważ przez 3 lata byłam 
Szefową Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji. Wybierając zajęcia zastanówmy się, 
w czym mamy doświadczenie, a do czego warto zaprosić specjalistę.  Kiedy trafimy 
na zajęcia z tematyki, w której nie jesteśmy ekspertem, warto przynajmniej przed ich rozpo-
częciem skonsultować się ze specjalistą – mamy do przygotowania zajęcia z finansów hufca, 
poprośmy skarbnika, aby poświęcił nam chwilę i omówił temat. Nasze przygotowanie jest 
ważne, aby przekazać kursantom wiedzę konkretną, a nie dywagacje na ten temat. 
Jeżeli mamy możliwość skorzystania z pomocy, to należy z niej czerpać. Skorzystają na tym 
nie tylko kursanci, ale i my się czegoś nauczymy (pogłębimy wiedzę w danym zakresie). 
Poniżej zamieszczono kilka sugestii odnośnie tego, jaki specjalista byłby predysponowany  
do poszczególnych zajęć.

 Ä Poprowadzenie zajęć odnośnie rozwoju instruktorskiego przez członka KSI ułatwi 
kursantom przyszłe kontakty z komisją. To dla nich często stresujące zagadnienie – trzeba 
gdzieś pójść, stanąć przed jakimiś ludźmi, nie zawsze znanymi. Tutaj mogą takiego 
instruktora poznać, a on może opowiedzieć im jak się przygotować i sprawić, że prze-
staną się bać KSI. Boimy się przecież tego, czego nie znamy.

 Ä Ruch skautowy na świecie, podstawowe informacje o WOSM i WAGGGS  
to zajęcia do poprowadzenia dla osób od kontaktów zagranicznych. 
Może je z powodzeniem poprowadzić instruktor, który często wyjeżdża  
na imprezy skautowe jako wolontariusz, kadra programowa czy techniczna 
(IST), czyli ktoś kto zarazi kursantów pasją do korzystania z możliwości 
poznawania świata, jaką daje im ZHP.

 Ä Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz metodyki grup wiekowych  powinna 
poprowadzić osoba, która będzie potrafiła je porównać np. harcerz psycholog 
lub instruktor, który specjalizuje się w konkretnej metodyce np. namiestnik  
i wskazać na cechy charakterystyczne  dla danej grupy. (Dobrą 
opcją jest podzielenie zajęć na 30 minutowe mini zbiórki danej 
metodyki, które poprowadzą odpowiedni metodycy, dzięki temu 
kursanci będą mogli porównać je sami). Nie doprowadzajmy 
do sytuacji, kiedy o metodyce harcerskiej opowiada instruktor 
zuchowy, który z harcerzami nie pracował nigdy, ale coś tam 
słyszał czy przeczytał – będzie niewiarygodny.

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.  
Doświadczenie jest produktem rozumu.

Immanuel Kant 
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 Ä W zajęciach na temat ciągu wychowawczego świetnie sprawdzą się szczepowi lub 
członkowie szczepów. Instruktorzy, którzy mają doświadczenie w działaniu szczepu,  
są jego najlepszą rekomendacją. 

 Ä Umiejętności interpersonalne może poprowadzić ktoś z uprawnieniami trenerskimi 
czy też zaprzyjaźniony psycholog. Może to być osoba, która prowadziła już takie zajęcia 
i dobrze się w nich czuje – instruktor, który w hufcu odpowiada za pracę z kadrą. 

 Ä Hufiec jako wspólnota, to temat, w którym wiele osób dobrze się czuje: namiestnicy, 
szefowie Kręgów Instruktorskich czy nawet komendant hufca (jeżeli ma czas i chęci). 
Komendant to często w oczach kursantów, ktoś niedostępny, budzący respekt – tutaj  
ma możliwość ocieplenia wizerunku i pokazania się w nowej sytuacji. 

 Ä Finanse i gospodarka drużyny – to pole do popisu dla skarbnika 
hufca/szczepu. Nikt lepiej nie wytłumaczy kursantom tego tematu. 

 Ä O promocji powinna opowiadać osoba, która faktycznie się nią 
zajmuje – członek zespołu promocji i informacji. Zwróci on uwagę 
na budowanie dobrego wizerunku drużyny podczas akcji naborowej i jej 
dalszych działań, będzie mógł poruszyć zagadnienia dotyczące wizerunku kursanta 
w Internecie, podpowie ciekawe artykuły związane z kreowaniem wizerunku. 

 Ä Jeżeli podczas Kursu Przewodnikowskiego realizowane są sprawności, 
ważne, by ich opiekunem był specjalista. Fotograf – może wziąć pod opiekę wszystkich, 
którzy wybrali taką sprawność. Ktoś, kto zna się na technologiach, może opiekować się 
sprawnościami z zakresu programowania, grafiki komputerowej, obsługi strony internetowej 
czy bloga kursowego, a polonista lub reporter zadba o dziennikarzy.

To dogłębna wiedza z danej dziedziny, doświadczenie oraz umiejętność 
sprawnego jej przekazania będą gwarancją sukcesu zajęć poprowadzonych 
przez specjalistów. Dlatego dla jakości kursu zaprośmy ich do poprowadzenia zajęć 
– skorzystają na tym kursanci.

Hanna Musur na podstawie tez własnych i Julianny Zapart

3.1.3 Kadra organizacyjno-logistyczna

Poza kadrą programową (osobami prowadzącymi zajęcia) na kursie, szczególnie takim organi-
zowanym w trybie ciągłym, powinniśmy mieć także kadrę organizacyjno-logistyczną. Idealną 
sytuacją jest posiadanie zupełnie osobnego kwatermistrza lub/i księgowej, kucharza 
oboźnego  czy szefa biura (szczególnie przy zgrupowaniu kursów osoba, która zrobi ksero, pou-
kłada dokumenty i materiały, zadba, żeby nic się nikomu nie pomyliło, zrobi listę zaopatrzenia czy 
niezbędne zakupy, może okazać się zbawienna). Wówczas kadra programowa może skupić się 
wyłącznie na pracy wychowawczej i ma zapewnione zaplecze sanitarno-bytowe dla komfortu 
swojego i uczestników.

Z reguły jednak, ze względu na braki kadrowe oraz koszty związane z jej utrzymaniem (standardem 
jest, że kadra nie płaci za swoje wyżywienie i zakwaterowanie, w niektórych miejscach ma także 
zapewniony zwrot kosztów podróży), na kursie nie mamy do dyspozycji, aż tak dużej ilości kadry. 
Wówczas możemy wybrać jeden z poniższych scenariuszy.

Możemy część funkcji połączyć. Dla przykładu: zadania kwatermistrza/zastępcy komendanta 
ds. organizacyjnych (zajmującego się pozyskaniem miejsca noclegu, posiłków, ubezpieczenia, 
zakupem materiałów i załatwieniem formalnego zatwierdzenia kursu, jako formy wypoczynku 
(oczywiście dokumenty podpisuje komendant, ale samą biurokrację może ktoś dla niego przy-
gotować), można pogodzić z zadaniami programowymi, bo 90% z tych pierwszych wykonuje się 
przed wyjazdem. Instruktor taki będzie obciążony, ale nie w tym samym czasie i tego samego 
rodzaju obowiązkami, dzięki czemu powinien być w stanie podołać wyznaczonym mu zada- 
niom. Z moich doświadczeń wynika także, iż funkcje opiekunów zastępów dobrze idą w parze 
z prowadzeniem zajęć, gdyż obie czynności zakładają dużo bezpośredniego kontaktu z kursan- 
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tami. Choć uważam, że komendant kursu powinien z zasady nie opiekować się żadnym z zastę-
pów (aby uniknąć oskarżeń o uprzywilejowany status takowego zastępu), jeśli nie ma innej 
kadrowej możliwości - on również może pełnić tę rolę.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie powinno się z prowadzeniem zajęć łączyć funkcji 
oboźnego (chyba, że kurs liczy 10 osób i kadra jest praktycznie cały czas z kursantami – wówczas 
oboźnym może być de facto komendant). Osobny oboźny to gwarancja nieprzeciągania zajęć 
– może wchodzić do sal i przypominać prowadzącym o upływie czasu (np. w odstępach 30, 15 
i 5 minut przed ich planowanym zakończeniem), a jeśli sam prowadzi zajęcia, przygotowuje 
je lub odpoczywa po nich, to sprawa wymyka się spod kontroli. Oboźny – w pełnym tego słowa 
znaczeniu, to także zapewnienie respektowania ciszy nocnej, porządku w salach, pór posiłków 

– wszystkich momentów, kiedy kadra programowa powinna 
choć trochę odpocząć lub odbywa odprawy. Oboźny nie 
powinien pełnić także funkcji opiekuna zastępu.

Drugim rozwiązaniem jest pozyskanie do funkcji logisty-
czno-organizacyjnych (szczególnie oboźnego) młodej  
kadry, jeszcze nie instruktorskiej, która dodatkowo obser-
wując i pomagając przy niektórych zajęciach może się wie- 
le nauczyć w praktyce i w przyszłości pełnić rolę kadry 
programowej. Był to patent, który sprawdził się na moim  
pierwszym Kursie Przewodnikowskim, kiedy to oboźną 
była 17-letnia absolwentka zeszłorocznego kursu oraz 
świeżo upieczony członek sekcji zielonej naszego ZKK 
(odpowiedzialnej za kursy zastępowych). Nie tylko odcią-
żyła w ten sposób kadrę stałą kursu, ale jeszcze nabyła 
obycia w kształceniu i obecnie szefuje ww. sekcji.

Trzecim rozwiązaniem jest duża akcja szkoleniowa 
np. równolegle organizowany chorągwiany kurs podharc-
mistrzowski czy hufcowy kurs zastępowych, albo połączenie 
kursu z przedsięwzięciem programowym (obóz lub zimo- 
wisko środowiska) i wspólna kadra logistyczno-organi- 
zacyjna. Przewaga tej opcji polega na korzyściach skali, czyli 
tańszym (z reguły) koszcie wyjazdu. Ponadto obecność nie-
kursantów jest świetną okazją do uczenia w działaniu – kurs 

może coś dla obozu/zimowiska przygotować. Potencjalnym minusem, który trzeba brać pod 
uwagę jest z kolei większy harmider (chyba, że oboźny jest naprawdę osobą wysokich lotów).

Oczywiście ilość kadry organizacyjno-logistycznej jest ściśle powiązana z wielkością 
kursu. Planując kurs na minimalną ilość 10 osób możemy sobie pozwolić na opcję nr 1 (łączenie 
funkcji), zaś przy liczbie uczestników dobijającej do 40 (oczywiście formalnie będą to dwa 
osobne kursy, organizowane w tym samym czasie i należy spełnić wszystkie zasady dotyczące 
osobnych komend i ilości kadry stałej) zdecydowanie lepiej wybrać opcję nr 2 (pozyskanie młodej 
kadry lub stażysty z hufca). Niemniej – nigdy nie warto przydzielać wszystkich kluczowych 
obowiązków jednej osobie (patrz więcej: 5. Kurs pod względem organizacyjnym, 
w szczególności: 5.1 Organizacja kursu na osi czasu –  krok po kroku). Kurs,  
na którym komendant jest jedyną osobą, która jest na miejscu przez cały czas 
i z musu zajmuje się także wszystkimi sprawami organizacyjnymi i technicznymi, 
uważam za niesprzyjającą kształceniu patologię (sam standard kursu określa,  
że minimum 1 osoba kadry stałej przypada na każdą 5 uczestników).

Lucyna Czechowska
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3.2 Prowadzenie zajęć

3.2.1 Konspekty 

Konspekt –  z łac. conspectus słowo oznacza rzut oka, przegląd. To krótki zarys, szkic, streszczenie 
wykładu, przemówienia, warsztatu czy zajęć. Konspekt powinien być ściśle zorientowany  
na cele zajęć, które mamy do przeprowadzenia oraz powinien zawierać przewidywane efekty 
końcowe (środki do celu – „po zajęciach kursant będzie potrafił”). Scenariusz naszych zajęć 
powinien także kłaść nacisk na metodę przekazywania wiedzy adekwatną do potrzeb ich 
uczestników.

Konspekty mają nam ułatwić pracę podczas organizowania kursu, a przede wszystkim 
podczas prowadzenia zajęć. Warto przyjąć obowiązujący szablon konspektu kursowego 
(można przygotować go samodzielnie, ale zdecydowanie lepiej skorzystać z opracowanego 
przez Wydział Inspiracji i Poradnictwa wzorca stosowanego na poziomie centralnym, 
załączonego do niniejszego poradnika), który kadra uzupełni własną treścią. Wskazane jest, 
aby dostęp do konspektów miały wszystkie osoby, które przygotowują zajęcia na Kursie 
Przewodnikowskim. Tworzenie i przechowywanie konspektów to dbanie o wysoki poziom zajęć 
na kursie. 

Co daje tworzenie konspektów prowadzącemu? Posiadając konspekt jest spokojny, wie co chce 
przekazać, jak to zrobi i ile ma na to czasu w przestrzeni całego bloku zajęć. Przelanie myśli  
na kartkę papieru pozwoli mu uporządkować, przemyśleć i wyselekcjonować pomysły. 
Dzięki konspektom nie dubluje form, np. widzi, że ktoś już zrobił na swoich zajęciach dyskusję 
TAK/NIE, więc musi wymyślić coś innego. 

Istotne jest zatem by konspekty były przygotowane z dbałością o szczegóły (opisem gier,  
dokładnym opisem ćwiczeń). W celach porównawczych, a także na wypadek naszej niedyspo-
zycyjności - ułatwmy innym pracę – piszmy jasno i konkretnie.

Co daje tworzenie konspektów komendantowi? Czytając scenariusze zajęć może przede wszyst-
kim upewnić się, że poszczególne zajęcia zrealizują postawione przed nimi cele, zaś 
opiniując je może pomóc prowadzącym osiągnąć ich większą atrakcyjność (np. poprzez 
zasugerowanie innej formy) oraz adekwatność (np. poprzez zwrócenie uwagi, jakie treści 
zostały pominięte lub potraktowane zbyt pobieżnie). Konspekty mają dać mu pewność,  
że zajęcia kursowe zostały przygotowane zgodnie z metodą harcerską i z wykorzystaniem 
harcerskich form pracy. Jeżeli kurs ma fabułę, komendant widzi, czy osoba, która prowadzi 
zajęcia, rozumie ją, czy dba o jej wprowadzenie na swoich zajęciach. W przypadku choroby/
wypadku losowego prowadzącego, komendant ma gotowe zajęcia, może szybko znaleźć 
instruktora, który je poprowadzi – ma on wszystko przygotowane i opisane. Na podstawie 
konspektów robi się także listę zapotrzebowania na materiały pomocnicze do zajęć.

Ważne jest, aby naszej kadrze jasno wyznaczyć terminy dostarczenia konspektów i poin-
formować ją, że jeżeli do danego dnia nie będą one gotowe, to zajęcia poprowadzi ktoś inny 
lub, jeżeli konspekt przyjdzie zbyt późno, nie zdążymy zrobić zaopatrzenia – uświadomienie 
konsekwencji często pomaga w organizacji pracy. Starajmy się omówić konspekty i zawsze 
dać czas na zastosowanie się do poprawek. Na każdy otrzymany konspekt – dajemy informację 
zwrotną, nawet, jeżeli niczego nie zmieniamy, warto docenić czyjąś pracę i napisać mu: 
dziękuję, świetna robota. Konsultujemy konspekty, omawiamy – można to robić na grupie 
dyskusyjnej i dzielić się podczas dyskusji pomysłami, dobrymi praktykami. 
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Konspekty to przede wszystkim wypracowane dobra dla kadry ZHP. Warto, aby nie prze-
padły, ponieważ są inwestycją na przyszłość. Sprawdzone i ciekawe konspekty są gotowym 
materiałem na kolejny Kurs Przewodnikowski. Oczywiście zachęcam do stałej pracy nad 
konspektami, wprowadzaniem nowych form, uatrakcyjnianiem zajęć. Dzięki zebraniu wszystkich 
konspektów możemy stworzyć ich bazę do wykorzystania. Wypracowaliśmy coś ciekawego, więc 
korzystajmy z tego dalej. Dzielmy się wiedzą z innymi instruktorami – konspektami zawsze 
można się wymieniać (na przykład przesłać je do Centralnego Banku Pomysłów, który 
zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku). Wskazane jest, aby Zespoły Kadry 
Kształcącej przechowywały konspekty. Można materiały pokursowe nagrać kadrze 
na płytę jako materiał, który jest jej dziełem. Szkoda pracy, aby były one materiałem 
jednorazowym. I wreszcie coś tylko dla nas – gotowe konspekty możemy 
załączyć starając się o BOKK lub przedłużając uprawnienia wynikające  
z posiadania odznaki. 

Hanna Musur na podstawie tez własnych i Julianny Zapart

3.2.2 Osadzenie zajęć w fabule kursowej

Po wyborze fabuły kursu, należy zdecydować, jak bardzo poszczególne zajęcia można w nią 
wpleść. Na pewno należy postarać się, aby znaczna część zajęć była osadzona w fabule, 
gdyż to spaja ją w całość i wpływa na przeżywanie kursu. Takie zajęcia zawsze będą inne, 
zainteresują nawet tych, którzy dane treści mieli na innym kursie czy warsztatach. Jest to dobre 
rozwiązanie zwłaszcza na treści, które akurat w danym środowisku są dobrze znane. Planując 
pracę z fabułą w treści zajęć należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Jeśli decydujemy się na osadzanie kursu w fa- 
bule, to wszystkie zajęcia powinny się z nią  
wiązać – inaczej kursant może się trochę 
gubić, gdy raz wchodzi w jakiś magiczny świat,  
a za chwilę słowa mają jednak swoje zwy- 
czajne znaczenie. Uczestnik zajęć może być  
zdezorientowany, a przecież powinien czuć 
się komfortowo. Ponadto, jeżeli większość pro-
wadzących zdecyduje się na pracę w fabule,  
to osoba, która w tym momencie nie przygotu-
je odnośników do niej, może być oceniona  
jako mniej zdolna lub przygotowująca się  
na ostatnią chwilę. Należy jednak pamiętać  
o tym, by nie próbować wplatać fabuły na siłę:  
uatrakcyjnienie zajęć nie może wpłynąć na ich 

poziom merytoryczny i nie może dodatkowo komplikować treści. Lepiej zrezygnować z otoczki 
niż spowodować niezrealizowanie  celu zajęć. Istotny jest zwłaszcza poziom znajomości 
elementów fabuły dla uczestników kursu: jeżeli podczas zajęć chcemy wprowadzić specja-
listyczne słownictwo, terminy, mechanizmy, to muszą być zrozumiałe dla uczestników – ich 
znajomość determinuje zrozumienie przekazywanych treści. Jeżeli nie potrafisz znaleźć 
analogicznych procesów i nazw do zajęć, które prowadzisz, zrezygnuj z fabuły, inaczej 
utrudnisz zrozumienie nowych treści przez uczestników kursu.

Aby dobrze stworzyć fabularny konspekt, prowadzący musi przejść przez kilka kroków planowania, 
dopiero potem wszystko spisać i sprawdzić. Poniżej opisany jest krok po kroku proces tworzenia 
konspektu:

Krok 1: 
Jeżeli już dany prowadzący myśli nad zajęciami fabularnymi, to decyzję musi podjąć na początku 
planowania konspektu. Wręcz niemożliwym jest dorzucenie elementów fabuły pod koniec 
pisania konspektu, jeżeli chcemy, aby całość była spójna i nie czuło się wkładania fabuły na siłę. 
Mając fabułę uniwersytecką, jeżeli każde zajęcia mają dotyczyć innej dziedziny naukowej, 
to przygotowując zajęcia ze wspólnoty hufca możemy śmiało korzystać z mechanizmów 



JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI

36

psychologii i socjologii czy nawet komunikacji: budowanie więzi, rozszerzanie relacji, teoria 
grup społecznych czy reguły autorytetu. Na nich możemy pokazać jak budować i rozwijać 
wspólnotę instruktorską w hufcu, jednakże nie jest możliwe, aby, gdy już wymyśliliśmy grę 
z poznawaniem instruktorów i zespołów hufcowych, wpleść te mechanizmy. Podobnie, gdy 
mamy fabułę indiańską, a zajęcia z komunikacji, to możemy śmiało wykorzystać komunikację 
symboliczną u Indian do przeprowadzenia zajęć. Jednak, gdy już mamy zbudowany konspekt 
z klasycznych ćwiczeń, to jedyne co możemy dodać to powitanie „Howgh”, a nie uda nam się 
wpleść hierarchiczności, roli spotkań przy ogniu i symboliki plemion indiańskich.

Krok 2: 
Gdy już prowadzący zdecydował się na takie zajęcia, to musi sobie odpowiedzieć na pytanie na ile  
swobodnie czuje się w wybranym przez kadrę świecie – jeśli jest to dobrze jemu/jej znana 
tematyka, to może śmiało przechodzić do kolejnych kroków, jeżeli nie jest do końca pewny, 
czy dobrze wszystko rozumie, to lepiej poprosić o pomoc autora fabuły.  Jeżeli nie znamy się  
na świecie przedstawionym we „Władcy pierścieni” to naturalnie – albo wykonam masę pracy, 
by się z nim zapoznać, albo na 99% popełnimy gdzieś błąd nie znając różnic w umiejętnościach, 
relacjach między plemionami hobbitów i elfów. Może to skutkować np. złym przedstawieniem 
zależności między grupami.

Krok 3: 
Prowadzący powinien zastanowić się, w jaki spo-
sób chce nawiązać do osnowy. Może to zrobić 
poprzez:

 Ä użycie analogicznych w fabule nazw  
do realnych (np. zamiast lider – używać 
wódz; a finanse drużyny zastąpić skarbem 
plemienia – w przypadku fabuły indiańskiej),

 Ä zastosowanie tych samych mechaniz-
mów działania/myślenia, (np. wykorzysta-
nie mechanizmów planowania kampanii wy-
borczej w marketingu politycznym do me- 
chanizmów w motywowaniu).

 Ä wplatanie ćwiczeń z wymyślonego przez kadrę świata (np. planowanie wyprawy 
w kosmos jako ćwiczenie z planowania, bądź tworzenia konspektu – i tu i tu trzeba uwzglę-
dnić pozycję wyjściową, potrzebne zasoby i możliwe przeszkody).

Znalezienie analogii i porównań między treściami zajęć a światem fabularnym jest 
najlepszym i najłatwiejszym sposobem na stworzenie dobrego fabularnego konspektu. Dlatego 
tak często wybieramy fabuły związane z życiem poszczególnych grup (Indianie, Gumisie, 
studenci, załoga statku kosmicznego czy wspólnoty kultury Dalekiego Wschodu), bo są one 
analogiczne do funkcjonowania zastępów w drużynie czy drużyn w hufcu.

Krok 4: 
Teraz można zastanowić się nad użyciem nazwy fabularnej dla całości zajęć. Nazwa powinna 
odzwierciedlać jakiś wycinek świata fabuły – miejsce, czynności. Tu jeszcze raz należy zwrócić 
uwagę, że sama nazwa nie wystarczy – tym bardziej dziwne będzie, gdy ktoś czyta na kursie 
drużynowych zuchowych, że idzie na zajęcia „Kuchnia Buni”, które nie odbywają się w kuchni, 
nic z gotowaniem i kulinariami nie mają wspólnego, a są zwykłymi zajęciami dyskusyjnymi 
o warsztacie pracy instruktora. 

Krok 5: 
Gdy już prowadzący wie, jakiego słownictwa i mechanizmów będzie używał, jaki wycinek fabular-
nej rzeczywistości przedstawi, to może zacząć tworzyć fabularny konspekt. Po napisaniu należy 
go jeszcze raz przeczytać i odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 Ä Czy przeniesienie treści i celów do fabularnego świata nie zmieniło ich sensu? 

 Ä Czy funkcjonowanie w fabule nie komplikuje dodatkowo może już i tak trudnych zajęć?
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 Ä Czy ćwiczenia i mechanizmy, które stosujemy, na pewno są analogiczne do tych realnych – 
mają ćwiczyć i pokazywać to samo?

 Ä Czy słownictwo stosowane podczas zajęć będzie dla wszystkich zrozumiałe? Czy może coś 
zmienić lub przygotować specjalny słowniczek?

 Ä Czy prezentowany z fabuły wycinek rzeczywistości jest kompatybilny i niepowtarzający się 
z opisem całości fabuły i pozostałymi zajęciami?

 Ä Czy zajęcia w przygotowanej formie będą atrakcyjne dla uczestników?

Warto, aby na powyższe pytania odpowiedział nie tylko autor konspektu, ale także  
inny instruktor (z reguły komendant) po zapoznaniu się z nim. Jeśli odpowiedzi 
na powyższe pytania nie sprawiają trudności i są zawsze twierdzące, to znaczy, że 
konspekt jest dobrze przygotowany. Jeżeli gdzieś są wątpliwości, to lepiej wrócić 
do punktów, które je nasuwają i powtórnie przemyśleć koncepcję w tym miejscu.

Alicja Stańco

3.2.3 Wizytowanie zajęć

Jakkolwiek nie będziemy nazywać tego narzędzia (w dokumentach ZHP pojawia się wizytowane, 
w świecie trenerskim mówi się o supervisingu, czyli wsparciu i doskonaleniu się kadry),  
ma ono służyć budowaniu trwałej współpracy (czyli partnerstwa) z kadrą. Do zagadnienia 
można podejść, patrząc na nie z dwóch poziomów – „osoby wizytatora” (z reguły będzie nim 
komendant kursu, czasem inna osoba z OKK np. szef/członek HZKK lub ChZKK „wyłapujący” 
nowe talenty) oraz „osoby wizytowanej” (prowadzącego zajęcia).

Na wstępie sama idea wizytacji zajęć – czyli czemu właściwie ma ona służyć. W moim 
odczuciu odwiedzanie i opiniowanie zajęć pozwala, nie tylko mieć pewność co do trafnego 
doboru prowadzących, a także wysokiej jakości zajęć prowadzonych na kursie (co należy  
do obowiązków komendanta każdego kursu), ale także umożliwia obserwację postępów 
swojej kadry i wyłapania „kształceniowych perełek” (w przypadku wizytatora z miejscowego 
ZKK – oczywiście może być to dalej ta sama osoba, tylko w innej roli). Dodatkowym plusem 
jest także okazja do podejrzenia metod użytych przez prowadzącego, zwłaszcza jeśli mamy  
do czynienia z osobą z innego środowiska. 

Innym atutem obecności wizytatora jest możliwość obserwacji zaangażowania kursantów  
w zajęcia. Można zobaczyć, jak reagują na proponowane formy, czy są aktywni, w jaki sposób 
pracują w systemie małych grup. Takie uwagi często umykają, gdy jesteśmy bezpośrednio 

zaangażowani w zajęcia, a są bardzo przydatne do ogólnej oceny 
aktywności kursantów.

Z kolei samym prowadzącym możemy swoimi uwagami  
i opiniami pomóc w udoskonalaniu swoich kształceniowych 
umiejętności (poprzez wyłapanie błędów, które dają się zauwa-
żyć wyłącznie z punktu widzenia biernego odbiorcy/widza) oraz 
zdobywaniu lub przedłużaniu uprawnień wynikających  
z BOKK. 

Wizytacja, choć może być odbierana w niektórych środowiskach 
negatywnie, jest przydatnym elementem w budowaniu trwałej 
współpracy z naszą kadrą i jeżeli zostanie w odpowiedni sposób 
przeprowadzona, na pewno nie zniechęci, a jedynie zmotywuje 
prowadzących do ciągłej pracy nad sobą na polu przygotowywania 
dobrych zajęć.

Sama wizytacja powinna być wcześniej zapowiedziana, tak,  
by prowadzący nie był zaskoczony naszą obecnością, a znał jej 
powód. Świadomość obserwacji z reguły wymusza u prowadzą-
cego maksymalne zaangażowanie, co może czasami prowadzić 
do stresu, czy zajęcia zostaną dobrze przeprowadzone. 
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Dlatego dobrym pomysłem jest wcześniejsze wspólne ustalenie z kadrą zasad wizytacji 
na kursie. Wspólnie wypracowane zasady przyczynią się do zwiększenia komfortu wśród 
prowadzących – którzy wiedzą, kiedy i czego mogą się spodziewać, a ustalając je na forum mamy 
pewność, że zasady są znane i powszechnie akceptowane przez wszystkich. Jeśli mamy  
do czynienia z kadrą dojeżdżającej, to już ustalając harmonogram kursu możemy poinformować 
ją o zasadach, jakie przyjęła komenda kursu. 

Kluczową rolę odgrywa rozmowa ewaluacyjna po obserwowanych zajęciach. Warto stworzyć 
odpowiednią atmosferę – upewnić się, że jest czas i warunki na spokojną rozmowę, zadbać, 
by w tym czasie nikt nie przeszkadzał (zwłaszcza kursanci). Rozmowę z prowadzącym warto 
zacząć od pytania o jego spostrzeżenia (Jak sam ocenia swoje zajęcia? Czy wszystko 
udało mu się zrealizować? Jak ocenia zaangażowanie kursantów?). Jeśli prowadzący nie jest 
zadowolony z efektów zajęć, warto dopytać, jakie sam widzi błędy. Gdy już znamy odczucia  
i wnioski wizytowanego, możemy przedstawić wyniki swoich obserwacji. Wtedy przydają się 
wcześniejsze notatki – opierając się na naszych zapiskach mamy pewność, że nie pominiemy 
żadnej kwestii. 

Jakikolwiek wybierzemy sposób prezentacji oceny, każda krytyka, zwrócenie uwagi na słabość 
– np. dobranej formy musi być konstruktywna. Konstruktywna, czyli taka, po której prowadzą- 
cy nie będzie się czuł „zmiażdżony” naszymi uwagami, sam dostrzeże niedociągnięcia i wy-
ciągnie wnioski na przyszłość. Dużą wadą wizytacji jest jej psychologiczny aspekt, czyli stres jaki 
może ona wywoływać u prowadzącego zajęcia. Czasami, pomimo doświadczenia, prowadzący 
może się zwyczajnie „podpalić”, dlatego zawsze nasza ocena musi uwzględniać czynnik 
stresu. Pomaga wtedy wspomniana już wyżej atmosfera prowadzenia wizytacji – starajmy się 
postępować tak, by nasza obecność na zajęciach nie wywoływała w prowadzącym negatywnych 
emocji. 

Jednocześnie nie można sobie pozwolić na zbytnią pobłażliwość – jeśli widzimy, że temat 
nie został wyczerpany albo sam poziom zajęć nie był dostateczny – reagujmy. Co za tym idzie, 
rodzi się potrzeba wyuczenia w sobie umiejętności sposobu przekazu uwag, zwłaszcza jeśli 
są one negatywne. Nie jest łatwo wytknąć błędy osobie, z którą się na co dzień przebywa. Drugim 
minusem jest więc relacja łącząca wizytującego z prowadzącym. Czasami bardzo ciężko się 
zdystansować do oceny, zwłaszcza jeśli dotyczy ona naszego współpracownika. Taka forma 
dystansu przychodzi z doświadczeniem, ale od samego początku należy pamiętać o staraniu się 
być jak najbardziej obiektywnym. Dobrze jest już w czasie samej wizytacji skonstruować sobie 
gotowe uwagi, tak by w rozmowie każda negatywna uwaga była dobrze uzasadniona.

Dyskusyjną kwestią jest sam czas trwania obserwacji.  Osobiście uważam, że nie da się w pełni 
ocenić zajęć, będąc na nich tylko krótki fragment. Trudno wtedy wejść w rytm prowadzącego, 
możemy trafić zarówno na słabszy, jak i na jedyny dobry fragment zajęć. Dlatego, moim zdaniem, 
obiektywnie da się ocenić tylko całe zajęcia.

Wizytowanie zajęć podczas kursu na pewno wymaga pewnego poziomu dystansu 
ze strony obserwatora. Jasno sprecyzowane zasady, przyjazna atmosfera oraz 
wspólna ewaluacja dają komendantowi kursu doskonałe narzędzie do pracy 
z własną kadrą, pozwalające na bieżąco obserwować postępy, jak i poziom sposobu 
kształcenia. 

Marta Kwiatkowska
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3.3 Odprawy kadry kursu
Odprawy kadry kursu powinny stać się nieodłącznym elementem każdej formy kształcenia, 
którą organizujemy. Warto dograć szczegóły takich odpraw jeszcze przed rozpoczęciem kursu 
– ustalić godzinę spotkania, czas trwania oraz przedstawić stały schemat naszych oczekiwań jako 
komendanta kursu względem kadry.

Wypracowanie systematyczności w odprawach daje pozytywny aspekt budowania świadomości 
kadry: zawsze w ciągu dnia jest chwila na omówienie bieżących problemów. Najlepszym 
rozwiązaniem są spotkania kadry po całym dniu zajęć, kiedy to można omówić wszystko,  
co się wydarzyło. Interesującą formą są krótkie odprawy w porze poobiedniej, służące omówieniu 
najpilniejszych spraw. Ważny jest też sposób umiejscawiania czasu odprawy w przypadku 
kursów w formie biwakowej. Wiadomo, że nie zawsze jest taka ewentualność, by cała kadra 
była na każdym biwaku, jednak jeśli odpowiednio wcześniej zaplanujemy termin odprawy oraz 
godzinę, to mamy możliwość sprowadzenia jak największej ilości osób.

Wieczorna odprawa powinna składać się z kilku stałych elementów, by kadra biorąca w niej udział 
wiedziała, czego od niej oczekujemy:

 Ä Miejsce – najlepiej bardziej ustronne, gdzie będziemy mieli komfort dyskusji bez udziału 
kursantów.

 Ä Atmosfera – należy zadbać o komfort rozmowy – miejsce do siedzenia, odpowiednie 
światło, herbatę, poczęstunek – są to drobiazgi, które jednak ułatwiają prowadzenie dyskusji.

 Ä Analiza dnia – czas na wypowiedzi kadry: co zostało zrealizowane, jakie mają spostrzeżenia, 
uwagi, problemy. To także czas na rozmowę o sprawach kursantów – jakie mieli pytania 
w ciągu dnia, czy czegoś potrzebują itp. 

 Ä Kwestie techniczne – to czas dla oboźnego kursu, w którym może on przedstawić swoje 
wnioski, zwrócić naszą uwagę na kwestie logistyczne, poinformować o bieżącej sytuacji 
stanu obozu – konieczności napraw, wymiany sprzętu itp.

 Ä Omówienie dnia następnego – przypomnienie harmonogramu, upewnienie się, że każdy  
członek kadry wie, o której zaczyna zajęcia, sprawdzenie czy są wszystkie niezbędne 
materiały programowe itp.

 Ä Podsumowanie i zakończenie odprawy – ogólne podsumowanie przez komendanta 

swoich spostrzeżeń. To też czas na ewentualne rozmowy na osobności z członkami kadry. 

 Ä Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie elementów fabuły kursu podczas odpraw. 
W ten sposób angażujemy swoją kadrę, dając jej silny impuls – sami czynnie uczestniczą 

w kursie.    

Bardzo ważny ze strony komendanta, a często zaniedbywany, jest aspekt obserwacji swojej 
kadry i bieżącego reagowania na ich problemy. Odprawa daje też możliwość wyjaśniania 
sobie pewnych kontrowersji, rozwiązywania konfliktów, wspólnej debaty na temat bieżących 
problemów. Pamiętać trzeba, że odprawy są przede wszystkim dla kadry. Musi ona mieć 
pewność, że ma w nas wsparcie i że nie jest pozostawiona sama sobie ze swoimi wątpliwościami. 
Doceniajmy jej starania i zaangażowanie, mówmy „dziękuję” i chwalmy za dobre zajęcia. 
Jednocześnie reagujmy, gdy dzieje się coś złego – pamiętając, że każdy prowadzący może mieć 
słabszy dzień. 
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3.4 Praca z kadrą po kursie 

Praca z kadrą po kursie powinna być przede wszystkim stała i systematyczna. Kiedy już opadną 
emocje związane z przeżyciem kursu i każdy swoje odeśpi, możemy przystąpić do dalszych 
działań, które mają na celu utrwalenie współpracy. Kadra potrzebuje elementu ewaluacji 
dla samej siebie i rolą komendanta jest taką też zapewnić. 

Wydaje mi się, że dobrym pomysłem są spotkania z kadrą w stałych odcinkach czasu, 
umożliwiające ciągłą wymianę myśli. Podczas takich spotkań, nie tylko można już na „sucho” 
ocenić efekty kursu, ale także wyciągnąć wnioski na przyszłość. Buduje to przede wszystkim 
świadomość w przynależności do środowiska kształceniowego, co jest szczególnie 
ważne w przypadku młodej kadry. Łatwiej będzie nam wymagać od ludzi w przyszłości, jeśli 
będą oni w pełni przekonani o tym, że są współodpowiedzialni za rozwój i kształcenie swoich 
podopiecznych. 

Druga strona medalu to praca nad sobą samej kadry. Warto, by jedno z pokursowych spotkań 
w całości poświęcić na indywidualne podejście do każdego członka kadry. Myślę, że dobrym 
rozwiązaniem jest rozmowa w cztery oczy, omówienie działań, przekazanie uwag i – co najważ-
niejsze – wskazanie dalszych możliwości rozwoju. Dobrze jest przedstawić gotowe propozycje 
– ofertę kursów, warsztatów czy podsunąć fachową literaturę.

Warta polecenia jest też propozycja wspólnego opracowywania materiałów pokursowych 
– w tym dla kursantów. Mamy wtedy możliwość czynnego wykorzystania kadry, jednocześnie 
sprawdzając ich poziom zaangażowania w prace z kursantami po kursie.

Praktyką, która się sprawdza, są nie tylko wspólne spotkania by pracować, ale także 
zorganizowanie wspólnego wyjścia do kina, na kręgle czy krótkiej wycieczki (patrz 
więcej: 3.4.2 Dlaczego warto mówić „dziękuję” swojej kadrze i jak to robić).

Jeśli w naszym środowisku do tej pory nie było sformalizowanego Zespołu Kadry 
Kształcącej, to zapoczątkowana na kursie współpraca może prowadzić do jego zawiązania.

To również czas na wyciąganie wniosków na temat przebiegu kursu. Może jakiś element 
słabo funkcjonuje? Może trzeba inaczej zaaranżować harmonogram dnia, bo ze strony kursantów 
padają prośby o częstsze przerwy między zajęciami? Najważniejsze jest to, by plan kursu był  
na tyle elastyczny, żeby zapewniać ciągły komfort pracy. Odprawy pozwalają nam wypracowywać 
wspólne stanowisko w różnych kwestiach – możemy omówić zachowanie, aktywność 

kursantów, przejrzeć ich prace kursowe, czyli indywidualnie omówić ich potrzeby. 

Ważny jest czas trwania odprawy – nie przedłużajmy jej niepotrzebnie! Po omówieniu 
wszystkich punktów wyraźnie zakończmy spotkanie. Dzięki temu, odprawy będą merytoryczne 
i rzeczowe, nie przekształcą nam się w „nocne pogaduchy” na tematy nie związane 
z kursem. 

Odprawy kadry są nieodłącznym elementem każdego kursu! Nie zaniedbujmy 
ich. Niech staną się platformą dyskusji, wymiany myśli, doświadczeń. Dzięki temu 
wzmacniamy naszą pracę z kadrą, dając jej wyraźny sygnał, że dostrzegamy ich 
działania i że zawsze podczas kursu jest czas, by zająć się kwestiami dla niej ważnymi.

Marta Kwiatkowska
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System pracy z kadrą w ZHP oparty jest przede wszystkim na wzajemności 
oddziaływań, skupionych – według braterskiego stosunku – w relacjach 
służbowych. Dbajmy o taką formę przekazu, starając się, by nasza współpraca 
z kadrą nie kończyła się wraz z rozdaniem zaświadczeń. Systematyczność spotkań, 
śledzenie działań i aktywności naszej kadry, pomaga nam budować poczucie 
pewności, co do ich aktywności i pomocy w czasie organizacji kolejnego Kursu 
Przewodnikowskiego.

Marta Kwiatkowska

3.4.1 Rzetelna informacja zwrotna dla kadry kursu

Kurs dla kadry nie kończy się z chwilą jego zakończenia, czyli otrzymaniem przez kursantów 
zaświadczeń. Jeżeli naszym celem jest budowanie silnego środowiska kształceniowego wokół 
nas, to jako komendanci kursu musimy pamiętać o ciągłości współpracy. To od nas zależy, jaką 
informację zwrotną otrzymają członkowie kadry kursu. Może ona opierać się na następujących 
elementach i zasadach:

Wskazanie dobrych elementów pracy członka kadry – czyli docenienie jego zaanga- 
żowania, podziękowanie za wkład w kurs, pochwalenie za ciekawe pomysły itp. W tym 
miejscu członek kadry musi wiedzieć, że dostrzegliśmy jego całokształt pracy, w tym po-

mysły, poziom zajęć, zaangażowanie przy organizacji kursu oraz w czasie jego trwania.

Wskazanie elementów wymagających poprawy, czyli tego nad czym jeszcze 
trzeba popracować – przy czym musimy pamiętać, by to wskazanie było jak najbardziej 
merytoryczne. Warto wesprzeć się przy tym naszymi ocenami z wizytacji zajęć i własnymi 

odczuciami. Dobrze, by takie wskazanie nie było jednostronne – naprowadźmy naszą kadrę  
na temat, zapytajmy o ich refleksje, spostrzeżenia. Nie bójmy się jednak także ostrzejszych ocen 
– jeżeli pozwolimy sobie na słabe prowadzenie zajęć przez naszą kadrę, sami doprowadzamy  
do obniżania standardu kursu, a – co gorsza – łatwo narażamy się na wywołanie niechęci wśród 
kursantów. Podajmy przykład, odwołajmy się do opinii kursantów. Nie ma to być krytykanctwo, 
ale ukazanie, jakie są nasze oczekiwania przy współpracy w kształceniu.

Udzielenie wskazówek, jak poprawiać pracę członka kadry. Komendant kursu jest 
z reguły osobą bardziej doświadczoną od swojej kadry. Dzięki temu odwołując się do własnych 
przeżyć może jasno sformułować swoje oczekiwania względem niej. Jeśli pragniemy,  

by kształcenie w naszym środowisku przynosiło wymierne efekty, musimy mieć pewność i zau-
fanie do swojej kadry. A to w dużej mierze tożsame jest z naszym zaufaniem co do poziomu 
zajęć: użytych form pracy, wiedzy własnej prowadzącego zajęcia. Kilka słabych zajęć w wykonaniu 
jednej osoby może powodować niechciane konsekwencje, czyli spadek renomy prowadzonego 
przez nas kursu. Reagujmy! Pracujmy stale z kadrą, kształcąc ją i podsuwając nowe narzędzia 
rozwoju – propozycje kursów, warsztatów, literaturę, ciekawe strony internetowe itp.

Indywidualnie wyznaczenie dalszego kierunku działań. Dobry komendant potrafi 
obiektywnie ocenić poziom wiedzy swojej kadry. Podczas wspólnej rozmowy warto 
wyznaczyć dalszą ścieżkę rozwoju. Jeśli jakaś tematyka jest współpracownikowi szczególnie 

bliska, warto zachęcić go do rozwijania swoich zainteresowań. Najlepszy kształceniowiec to ten,  
który stale odczuwa potrzebę rozwoju, nie stoi w miejscu ze swoją wiedzą, pragnie ją cały czas 
uzupełniać. Inspirujmy naszą kadrę, przedstawiając jej ciekawe propozycje szkoleń. 

Rzetelna informacja zwrotna powinna także mieć miejsce ze strony kadry. 
Pozwólmy im ocenić naszą pracę, wyrazić odczucia dotyczące współpracy. 
Dobrym pomysłem jest wprowadzenie ankiet dla kadry z ewaluacją kursu. 
Również wspólne spotkania pokursowe sprzyjają wymianie myśli i pozwalają  
na budowanie stałej współpracy. 

Marta Kwiatkowska
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3.4.1 Dlaczego warto mówić „dziękuję” swojej kadrze 
i jak to robić

Motywujcie swoją kadrę na każdym etapie współpracy. Okazywanie uznania za daną Wam 
pomoc podczas organizacji kursu jest czymś w rodzaju nagradzania uczniów za dobre wyniki  
w nauce, bo pracuje się na efekt kilka miesięcy, a czasem nawet cały rok. Można zrobić to na wiele 
sposobów, użyć elementu zaskoczenia, wykazać się pomysłowością w postaci oryginalnych 
dyplomów i pamiątek. 

Najlepszym wyrazem wdzięczności za wykonaną przez nich pracę, będzie oczywiście Wasze 
„dziękuję” na apelu, ognisku końcowym czy w innym podniosłym momencie przygotowa-
nym w ramach zakończenia kursu. Możecie je wzmocnić pamiątkowym dyplomem lub typowo 
harcerskim drobiazgiem (drewniana deseczka z wypalonymi podziękowaniami, wspólne 
zdjęcie kursu z podpisami kursantów). Jeżeli macie możliwość wygospodarowania jakichś 
groszy na drobne „prezenty” np. książkę, pendrive(y) - zróbcie to! 

Warto wykorzystać harcerski system nagród i napisać wniosek do komendanta hufca lub chorą-
gwi o pochwałę w rozkazie dla kadry kurs. 

Jeżeli pracujecie w większym zespole np. Zespole Kadry Kształcącej możecie wypracować 
indywidualny system podziękowań Waszym przyjaciołom, na których zawsze możecie 
liczyć i wręczać im dyplomy za kilku letnią współpracę lub miniaturowe znaczki (pinsy) 
charakterystyczne dla Waszego Zespołu. Dla prowadzących zwłaszcza spoza Waszego 
środowiska dyplom, znaczek czy inny gadżet będzie długoletnią pamiątka po dobrze wykonanej 
pracy. 

Na przedostatnim Kursie Przewodnikowskim zainicjowałam prostą, ale ciekawą formę motywacji 
kadry – koncert życzeń. Półtoragodzinne świeczkowisko z gitarą pozwoliło na chwilę oddechu 
dla uczestników, jak i prowadzących. Co więcej, było świetnym pretekstem, by za pomo- 
cą zadedykowanej piosenki z załączonym tekstem podziękować indywidualnie każdej 
osobie zaangażowanej w organizację kursu. Symbolicznym gestem może być także wręczenie 
wypisanej opinii z zajęć, którą można będzie później dołączyć do dokumentacji składanej 
przy zdobywaniu OKK.

Elementem zaskoczenia, o którym wspomniałam na początku, może być zaangażowanie 
uczestników kursu, przy pomocy których możecie przygotować kominek z piosenkami, 
wierszykami czy śmiesznymi scenkami dla i o kadrze, grę tere-
nową z zadaniami dla kadry czy pamiątkowy album, kronikę 
lub inną ręcznie przygotowaną niespodziankę, w którą każdy 
uczestnik mógłby włożyć swój wkład. Tym samym dajecie dobry 
przykład, jak należy doceniać wolontariacką pracę kadry naszego 
Związku.

Ilona Bachanek i Marta Kwiatkowska

PS. A co z komendantem kursu? To pytanie pozostawiam  
bez odpowiedzi do rozważań czytelnikom.
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Celem Kursu Przewodnikowskiego jest przygotowanie jego uczestników do pełnienia roli 
instruktorów ZHP. Każdy dobry kształceniowiec wie, że zamierzony efekt osiąga się nie tylko 
poprzez dobrze przygotowane zajęcia (choć są one bez wątpienia bardzo ważne), ale także 
przy pomocy całego zestawu elementów wspomagających ich przekaz. Aby się do tego wyzwania 
dobrze przygotować pomocne jest zebranie właściwych informacji w ankietach aplikacyjnych. 
Wiedząc jeszcze przed wyjazdem z kim mamy pracować, łatwiej będzie nam dopasować 
wcześniejsze założenia kursu do realnych odbiorców. Warto zadbać także o narzędzia budujące 
motywację do zaangażowania w proces kształcenia: pracę systemem zastępowym, system 
współzawodnictwa i zadania kursowe (choć nie jest to element obowiązkowy), 
a także stworzenie okazji do udzielania kursantom informacji zwrotnej, w tym 
przede wszystkim autentyczne rozmowy instruktorskie. Reasumując, praca  
z postawami kursantów, osiągana przede wszystkim poprzez przykład własny kadry, 
indywidualne podejście, a także umiejętne wzmocnienie i wykorzystanie procesów 
grupowych, to nic innego, jak praktyczne demonstrowanie stosowania metody 
harcerskiej.

Lucyna Czechowska

4.1 Praca z postawą kursantów

Nie wymagam od innych czegoś, czego nie robię sama – niby banalnie prosty zamysł, a w realizacji 
jednak dość trudny. Podczas Kursu Przewodnikowskiego jesteśmy pod ciągła obserwacją osób, 
które biorą w nim udział. Jedni nas znają, a inni poznają w trakcie trwania tego wydarzenia – jednak 
podczas akcji szkoleniowej jesteśmy (powinniśmy być) wzorem do naśladowania. Pracujemy 
nad postawami kursantów, próbujemy pokazać im, że mają stanowić przykład do naśladowania 
dla swoich podopiecznych, dlatego sami musimy być takim przykładem dla nich. Nie możemy 
tego odpuścić i np. podczas przerwy obiadowej zrobić sobie wolne i zjeść sobie drugie danie 
z nogami na stole mówiąc światu teraz jestem Hanną, nie komendantką kursu, jem jak 
mi wygodnie. Dałabym tym przekaz: Hanna tak może, to ja pewnie też. Praca z postawą 
kursantów to stałe działanie, a nie tylko chwila w czasie zajęć, inaczej nie mamy co liczyć na pozy- 
tywny efekt wychowawczy.

Kolejnym krokiem w pracy nad postawą kursantów jest świadomość tego, że wszystko co robimy, 
każde nasze działanie musi mieć cel. Jeżeli wyślemy kursantów na spacer i poprosimy, żeby 
coś z niego przynieśli (kamień, liść, patyk, zrobili zdjęcia) musimy do tego nawiązać, wytłumaczyć 
im, co to miało na celu. Jeżeli nie nawiążemy do treści, oni nie będę robić tego w swoich 
drużynach. Jedne z moich ulubionych zajęć to zajęcia o roli przybocznego. Używam patentu, 
który kiedyś sprzedała mi pewna druhna – robienie sałatki owocowej z użyciem tylko lewej 
ręki. Przy robieniu sałatki zawsze kursanci doskonale się bawią, ale podczas podsumowania 
zajęć dochodzą do cennego wniosku, że bez przybocznego pracuje się jak bez prawej ręki. 
Metafora i zadanie mają sens, wszystko zostaje wyjaśnione. 

Każdy jest inny, w harcerstwie jest masa cudownych indywidualności. Przed nami stoi ogromne 
wyzwanie – jak pokazać kursantowi dobry wzór, jak wpływać na jego postawę, a jednocześnie 

4. Praca z kursantami
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położyć nacisk na to, że warto pozostawać 
sobą. Nie ma przecież gotowej recepty 
na idealnego instruktora. Na kursie ma- 
my zbitkę różnych osobowości, zawsze 
znajdzie się szara myszka, która nie 
odezwie się słowem, ktoś kto wie 
wszystko, ktoś kto będzie przeszkadzał 
w zajęciach. Pewnie pojawi się konflikt, 
ktoś kogoś obrazi, ktoś się zakocha, a ktoś 
inny odkocha (to w końcu nastolatkowe). 
I gdzieś w tym wszystkim jesteśmy my – 
kadra kursu. Musimy bacznie zwracać 
uwagę na to, że każdy jest inny i musi- 
my stworzyć warunki do rozwoju dla 
wszystkich. Warto tutaj zastosować 
rotacyjną metodę w prezentowaniu 
wypracowanych rzeczy – każdy kursant będzie miał możliwość wypowiedzenia się. Możemy 
też wykorzystać system motywacyjny całego kursu, aby obudzić szare myszki i pohamować tych, 
co wiedzą wszystko (patrz więcej: 4.4 System motywacji kursantów do aktywności na zajęciach). 
Przede wszystkim na początku trzeba zadbać o integrację grupy – jeżeli wszyscy w miarę 
szybko poznają się i polubią mamy większe szanse na to, że każdy dobrze się poczuje i otworzy 
na grupę. 

Opiekunowie zastępów jako pierwsi powinni zwracać uwagę na zachowanie kursantów. To oni  
reagują pierwsi, zwracają uwagę czy chwalą. Sprawy kłopotliwe czy sporne warto omówić na odpra- 
wie w gronie całej komendy. Może ktoś będzie miał pomysł na to, jak poradzić sobie z problemem 
czy poskromieniem osobowości, która kiepsko rokuje w harcerskich realiach (patrz więcej: 
3.3 Odprawy kadry kursu). Miałam kiedyś kursanta, który był wygadany, jak z rękawa sypał 
historyjkami, jednak nie potrafił pracować w grupie i nie angażował się w żadne zadania – 
bo albo on jest w centrum uwagi, albo nie bierze udziału w zajęciach. Na podsumowaniu 
dnia powiedziałam, że cieszę się, że przyjechał na kurs, bo ma dużą wiedzę, ale liczę  
na większe zaangażowanie z jego strony w pracę zastępu i nie podoba mi się jego zachowanie, 
bo wpływa na pracę pozostałych członków jego grupy. Liczę, że to przemyśli i będzie 
cennym wsparciem dla zastępu. Zadziałało. Publiczne zwrócenie uwagi często pomaga  
w takich sytuacjach – jednak musimy jasno powiedzieć: słuchaj jesteś świetny, dajesz radę, ale 
nie podoba mi się to i to (patrz więcej: 4.6.2. Informacja zwrotna –  na czym polega i do czego  
służy). Chciałabym, abyś bardziej się zaangażował, bo wiem, że sobie poradzisz. Klasyczna 
metoda kanapki w praktyce. Dobrze też pochwalić osoby, które się wyróżniły – chwalimy  
je oczywiście przy wszystkich.

Chwaląc czy krytykując kursanta zawsze musimy odpowiadać i przed samym sobą i przed grupą  
na pytanie: dlaczego? Wszystko musimy umotywować. Nie możemy powiedzieć świetna robo-
ta… „bo tak”. Chcemy przecież, aby kursanci tak samo traktowali swoich podopiecznych. Ważne 
jest, aby tłumaczyć jak odbierane jest zachowanie kursantów na zewnątrz. Dla przykładu: 
jeżeli ktoś trenuje sztuki walki i w przerwie pokazuje innym, np. jak przewrócić przeciwnika. 
Dla nas może to wyglądać jakby zwyczajnie kogoś krzywdził. Trzeba to kursantowi uświadomić, 
aby zrozumiał, że jego zachowanie może być różnie odbierane i rodzice dzieci z drużyny mogliby 
być zaniepokojeni taką sceną. 

Na kursie zdarza mi się stosować kartę kursanta – jest to zwykła kartka papieru ze zdjęciem 
danej osoby (zazwyczaj dopisuję na niej hufiec, funkcje i wiek). Każdy prowadzący może 
coś na bieżąco zanotować, a karty stanowią świetny materiał dla kadry kursu podczas 
przygotowania się do rozmów instruktorskich na zakończenie kursu. Są dostępne wyłącznie 
dla kadry – jest na nie przeznaczony osobny segregator. Podczas takiej rozmowy możemy 
wytłumaczyć raz jeszcze, co nam się podobało, a co nie w zachowaniu kursanta, odwołując 
się do konkretnego przykładu. Podczas rozmowy można podpowiedzieć też jak może to zmie- 
nić i życzyć powodzenia w kształtowaniu własnej postawy instruktorskiej (patrz więcej: 4.6 
Rozmowy instruktorskie). W końcu całe życie pracujemy nad sobą. 
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Dla własnego komfortu warto zapamiętać, że nic na siłę – jeśli coś się nie uda, warto  
to zostawić na długofalowe działanie albo czasami zwyczajnie odpuścić. Może kursant 
kiedyś sam zrozumie, może musi dostać życiową nauczkę, aby pojął nasze uwagi. Kurs to tylko 
fragment życia kursanta i całego świata w tym czasie nie zmienimy. Po zakończonym 
kursie możemy mieć nadzieję, że wzajemność oddziaływań zrobi swoje – my wzięliśmy od ludzi 
trochę pozytywnej energii, a oni od nas elementy postawy instruktorskiej, które 
w nas dostrzegli. Kurs Przewodnikowski to przede wszystkim dawanie dobrego 
przykładu własną postawą instruktorską, kursanci mają zobaczyć, jak powinni 
zachowywać się w pracy z drużyną, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach – kadra 
kursu ma być dla nich kierunkowskazem na drodze instruktorskiego rozwoju. 
Wiedzę zawsze można nadrobić. 

Hanna Musur na podstawie tez własnych i Julianny Zapart

Dane osobowe – tzw. zwykłe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których 
bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. 
Możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden 

4.2  Co powinno się znajdować w ankiecie aplikacyjnej

Ankieta aplikacyjna jest obecnie chyba najbardziej popularnym narzędziem rekrutacyjnym  
na harcerskich szkoleniach. Zawartość ankiety może się różnić w zależności od przyjętych 
założeń organizacyjnych, szczególnie jeśli jest to dla nas jedyne źródło pozyskiwania informacji 
o kursantach. Im bardziej uczestnicy kursu są nam znani, tym mniej informacji potrzebujemy zebrać 
w ankiecie. Nie jest to oczywiście jedyna opcja, jaką mamy. Możemy przeprowadzić rekrutację  
w formie rozmów kwalifikacyjnych czy zrealizować za pomocą indywidualnych zaproszeń,  
a nawet całkowicie zrezygnować z ankiet lub maksymalne je skrócić na kursie hufcowym, gdzie 
wszyscy się znają od lat. Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie ankiet aplikacyjnych na kurs, 
trzymajmy się jednej, złotej zasady: zbierajmy w ankiecie wyłącznie te dane, które będą nam 
przydatne.

4.2.1 Ankieta aplikacyjna a dane osobowe

Zanim jednak zastanowimy się nad tym, jak może wyglądać ankieta aplikacyjna, musimy 
na chwilę zagłębić się w temat dotyczący danych osobowych, a konkretnie ich ochrony. 
Na początek trochę suchych faktów, bez których nie sposób będzie ruszyć dalej. Poniższe 
definicje opracowane zostały na podstawie zapisów zawartych w najważniejszym w tym  
temacie dokumencie, czyli ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych 
osobowych” (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr101, poz.926 ze zm.) lub są bezpośrednimi cytatami 
z niej. Do niej odnosić się będziemy w niniejszym rozdziale wszędzie tam, gdzie mowa jest  
o „ustawie”.

Definicje:
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lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 
tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również 
przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, 
kulturowych i społecznych.

Danymi osobowymi nie będą zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności,  
np. sama nazwa ulicy i numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. 
Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie zestawiona  
z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, które  
w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.

Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej dane osobowe jest numer PESEL. Numer ten, 
zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych jest stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizycz-
ną. Numer ten, występując nawet bez zestawienia z innymi informacjami o osobie, stanowi 
dane osobowe, a ich przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym w ustawie  
o ochronie danych osobowych.

Adres poczty elektronicznej – bez dodatkowych informacji, umożliwiających ustalenie 
tożsamości osoby – zasadniczo nie stanowi danych osobowych. Występujący samodzielnie 
adres poczty elektronicznej można w wyjątkowych przypadkach uznać za dane osobowe, ale 
tylko wtedy, gdy elementy jego treści pozwalają, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań – 
na ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy elementami 
treści adresu są np. imię i nazwisko jego właściciela.

Dane osobowe – tzw. szczególnie chronione 

Rozumie się przez to dane wyliczone w art. 27 ust. 1 ustawy. Są to informacje o pochodzeniu 
rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych, wyznaniu, 
przynależności do partii lub związku, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu 
seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, mandatach i innych orzeczeniach wydanych 
w postępowaniu przed sądem lub urzędem. Na administratorów tych danych ustawa nakłada 
bardziej rygorystyczne obowiązki niż na administratorów danych „zwykłych”.

Przetwarzanie danych 

Rozumie się przez to wykonywanie na danych jakichkolwiek operacji. Przetwarzaniem jest 
zatem już samo przechowywanie danych, nawet jeśli podmiot faktycznie z nich nie korzysta. 
W pojęciu przetwarzania mieści się także ich udostępnianie, zmienianie, modyfikowanie, 
przekazywanie, zbieranie, utrwalanie, opracowywanie. Przykładem może być sytuacja, kiedy 
odbieramy od rodzica kartę kwalifikacyjna na obóz i przekazujemy ją dalej do hufca nawet 
do niej nie zaglądając.

Dzięki tej przesłance ZHP nie ma obowiązku 
posiadania oddzielnej zgody na przetwarzanie 
danych, gdyż każdy członek organizacji, 
zgodnie ze statutem ZHP (§ 14 Członkostwo ZHP 
powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności 
do ZHP i uzyskania przydziału służbowego) 
wyraża taką zgodę. ZHP musi ze względu na inne 
obowiązujące w Polsce przepisy przetwarzać dane  
o swoich członkach.

Zgodnie z ustawą administrator może zbierać 
dane niezbędne do realizacji celów statuto- 
wych. Nie można zbierać danych ponadwymia-

ZHP przetwarza dane  
na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 
5 ustawy:
l„1.Przetwarzanie danych jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy:

[...]

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbior-
ców danych, a przetwarzanie nie narusza 
praw  i wolności osoby, której dane dotyczą.”
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rowych, które mogą się przydać w przyszłości i nie dotyczą wszystkich, a potencjalnie 
części członków ZHP - np. danych niezbędnych do odznaczeń państwowych, uprawnień. 
Zbieranie danych w tym celu powinno następować w chwili pojawienia się takiej potrzeby  
i tylko wobec konkretnych osób. Dane takie również nie powinny być przetwarzane dłużej niż jest  
to konieczne do wystąpienia o konkretne uprawnienia lub odznaczenia i usuwane z rejestrów  
po spełnieniu przesłanki, do której zostały zebrane – wydanie uprawnień, otrzymanie 
odznaczenia. ZHP może jedynie przetwarzać samą informację, że dana osoba  ma uprawnienia 
lub odznaczenia.

Zbieranie danych takich jak: miejsce urodzenia, rozmiary osób (np. wzrost), nr dowodu, 
imiona rodziców, nazwisko panieńskie czy też adres zameldowania (nie do korespondencji) 
albo jakie i kiedy ktoś ukończył szkoły może być, a wielu przypadkach jest (z reguły) 
zagrożone karą wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych, zaczynając  
od grzywny, a kończąc na karze pozbawienia wolności.

Dodatkową komplikacją jest fakt, że w celu przetwarzania takich danych osobowych ZHP nie 
może się posłużyć 5-ym podpunktem (cytowanym powyżej), wynikającym z ustawy o ochronie 
danych osobowych, gdyż do ich przetwarzania potrzebna jest oddzielna zgoda osoby podającej 
dane. Takie zgody należy również przechowywać i archiwizować do czasu przetwarzania danych 
(co w praktyce oznacza nawet 50 lat).

ZHP musi natomiast spełniać ustawowy obowiązek infor-
macyjny wynikający wprost z zapisów ustawy – co również 
(w przypadku jego nie spełnienia) jest zagrożone karą pozbawienia 

wolności do 1 roku. 

Joanna Skupińska i Artur Sarnowski

4.2.2 Zawartość ankiety aplikacyjnej, w tym niezbędne 
zgody i oświadczenia 

Skoro mamy już pewną wiedzę na temat danych osobowych, przejdźmy do samej zawartości 
ankiety aplikacyjnej, której opis opracowany został wraz z komentarzem precyzującym możliwość 
zbierania poszczególnych danych. Dla uporządkowania i usystematyzowania wyróżniliśmy trzy 
części ankiety: 

Część I – Dane ogólne,

Część II – Informacje opisujące wiedzę/doświadczenie/osobę kursanta,

Część III – Zgody, oświadczenia, opinie.

Formułka, która musi się pojawiać na dokumentach gdzie w jakikolwiek sposób „dotykane” 
są dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) [… organizator (hufiec, chorągiew itp) …] 
informuje, iż:

1) administratorem Druhny/Druha danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego  
z siedzibą w Warszawie (00-491), ul Konopnicka 6, zwana dalej ZHP, 

2) Druhny/Druha dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na zajęcia organizowane 
w […tu należy uzupełnić odpowiednio…] i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3) posiada Druhna/Druh prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
podanie ZHP danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne by uczestniczyć  
w formach szkoleniowych organizowanych przez ZHP
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Część I – Dane ogólne

A. Dane personalne:
 Ä imię i nazwisko,

 Ä nr Karty Ewidencyjnej ZHP,
(dokument wewnętrzny ZHP), który jasno i wyraźnie precyzuje 
członka ZHP. Za pomocą nr karty zawsze otrzymamy niezbędne 
informacje i dane z Centralnej Ewidencji Harcerskiej.

 Ä nr PESEL,
W chwili obecnej jest niezbędny z uwagi na konieczność 
umieszczenia go na dyplomach (zgodnie ze standardem kursu 
przewodnikowskiego).

B. Dane kontaktowe:
 Ä adres e-mail,

Tu może być troszkę „niebezpiecznie” gdyż adres e-mail   
w postaci mrowek@wp.pl  nie będzie danymi osobowymi, ale  
z tytułu innych przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących informacji elektronicz-
nych, aby wykorzystać te dane należy spełnić obowiązki z nich wynikające. Lepszym  
i bardziej bezpiecznym rozwiązaniem będzie wymóg podania adresu e-mail w domenie 
ZHP, pamiętając jednak o tym, że adres np. w postaci artur.sarnowski@zhp.net.pl będzie już 
danymi osobowymi.

 Ä adres do korespondencji,

Nieco archaiczna droga komunikacji, ale może być przydatny, jeśli zamierzamy rozsyłać 
coś kursantom drogą pocztową np. listy, które do siebie napiszą pod koniec kursu lub listy  
z zaproszeniem na kurs (przykład: na kursie o obrzędowości „szpiegowskiej” zaszyfrowane 
zaproszenie przesłane pocztą może być świetnym wprowadzeniem w klimat kursu); 
UWAGA! Pamiętajmy o nazewnictwie poszczególnych danych, aby nie napisać „adres 
zameldowania” bo takie sformułowanie sugeruje inną potrzebę wykorzystania tych danych 
niż korespondencja.

 Ä numer telefonu,

Najszybsze źródło bezpośredniej komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, tym 
samym bardzo przydatne.

 Ä komunikatory internetowe,
(np. GG, Skype, czyli dwa obecnie najpopularniejsze komunikatory). Do niektórych użytkow-
ników łatwiej/szybciej dotrzeć tymi kanałami, a rozmowy video i konferencje przydać się 
mogą np. w pracy zastępami nad zadaniami na kursie weekendowym.

C. Dane potrzebne do organizacji
 Ä wzrost/rozmiar koszulki/dieta,

UWAGA! Należy bezwzględnie starać się unikać zbierania takich danych w formularzu ankiety 
aplikacyjnej, ponieważ dane tego typu, to dane opisujące konkretną daną osobę,  
a takie informacje należą do danych szczególnie chronionych (art. 27 ustawy).

Jeśli planujemy zakup koszulek na kurs, warto jednak pozyskać te informacje, bo pozwala  
to na dobre dopasowanie rozmiarów koszulek do uczestników. Informacja o specjalnej diecie 
może być bardzo użyteczna, dowiemy się z niej, czy mamy na kursie np. wegetarian lub 
osoby stosujące dietę bezglutenową, co oczywiście pozwoli nam na przewidzenie jadłospisu 
specjalnie dla nich. Jak można rozwiązać ten problem? Na przykład przez indywidualne, 
nie zobowiązujące do odpowiedzi zapytanie lub rozdzielenie w sposób wyraźny części, 
nazwijmy to, wymaganej i nie budzącej kontrowersji ankiety od części, której wypełnienie 
będzie dobrowolne, i przykładowo, pozostawienie do wypełnienia pól: Zamawiam koszulkę 
kursową w rozmiarze… Ze względu na stosowaną przeze mnie dietę proszę w miarę 
możliwości o…
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Część II – Informacje opisujące wiedzę/doświadczenie/osobę kursanta

 Ä harcerski „rodowód”,

czyli z jakiego hufca/szczepu/drużyny wywodzi się przyszły kursant – ważne szczególnie, 
jeśli przyjmujemy na nasz kurs osoby spoza hufca/środowiska lub nasz hufiec jest tak duży, 
że sami się gubimy, ile i jakie mamy jednostki.

 Ä pełnione funkcje,

czyli krótkie harcerskie CV, jeśli nas to interesuje lub aktualnie pełniona funkcja; 
dobrze mieć w głowie prostą statystykę, ilu mamy na kursie funkcyjnych: drużynowych, 
przybocznych, zastępowych, a ilu szeregowych – może nam to dać obraz posiadanej przez 
nich wiedzy i doświadczenia, przynajmniej statystycznie.

 Ä posiadany/zdobywany stopień,

Tak jak wyżej - daje obraz o doświadczeniu/etapie harcerskiego/instruktorskiego rozwoju 
kursanta; jeśli planujemy, aby rozpisanie próby na stopień było jednym z zadań na kursie, 
taka informacja pozwala przewidzieć, nad jaką próbą będzie pracował dany kursant  
i ewentualnie rozpocząć pracę nad takim zadaniem wcześniej – moim zdaniem nie  
ma sensu rozpisywać na nowo prób już otwartych.

 Ä zakres/opis działań wynikający z pełnionej funkcji,

Ta informacja przybliży nam obraz tego, czym naprawdę zajmuje się w ramach harcerstwa 
przyszły kursant; da też pewien obraz o jego świadomości przyjętych na siebie zadań  
i obowiązków.

 Ä osiągnięcia w pracy harcerskiej,

To moje ulubione pytanie w ankietach, kursanci się nad nim najczęściej długo zastanawiają, 
to nierzadko trudne pytanie, bo trzeba się w nim pochwalić sobą, swoimi sukcesami. Z takich 
odpowiedzi można wiele wyczytać na temat charakteru i samooceny przyszłych kursantów 
oraz oczywiście dowiedzieć się ciekawych rzeczy o nich samych.

 Ä motywacja,

Innymi słowy pytanie: dlaczego chcesz wziąć udział w kursie? Zwykle przeczytamy tu „polity-
cznie poprawne” wypowiedzi, ale raz na jakiś czas ktoś się zdobędzie na szczerość i napisze 
np. że szczepowy/komendant go do tego „zmotywował” albo, że potrzebuje zrealizować kurs 
jako zadanie do próby przewodnikowskiej - myślę, że warto wiedzieć z jakimi chęciami i jaką 
motywacją przybywają kursanci, to się bardzo przekłada na ich późniejsze zaangażowanie 
w kurs.

 Ä oczekiwania,

Pytanie o to jaką wiedzę i umiejętności kursant chce nabyć podczas kursu lub jakie  
są jego oczekiwania względem kursu. Dużo zależy od tego jak sformułujemy to pytanie,  
to pierwsze ma w sobie pewną pułapkę i często pokazuje, że przyszli kursanci mają niewielkie 
pojęcie o tym, jakie treści poznają na kursie (a to jest już bardzo ważna informacja dla kadry, 
która może decydować o konieczności zgłębienia sprawy i ewentualnego skontaktowania 
się z kursantem lub jego przełożonym, jak również o przyjęciu/nie przyjęciu kandydata na 
kurs). Pytanie o oczekiwania daje nam zaś szansę na skorygowanie planu kursu, jeśli z ankiet 
wyniknie, że jakieś treści są szczególnie ważne dla kursantów – można wtedy przeznaczyć 
na nie więcej czasu.

 Ä satysfakcja,

czyli np.: „według Ciebie kurs będzie udany wtedy, gdy…” – w tym pytaniu mogą się pojawić 
ciekawe wskazówki dotyczące różnych aspektów kursu, od kwestii programowych, przez 
obrzędowe do żywieniowych – każdy ma inne preferencje lub hopla na jakimś punkcie, 
myślę, że warto uwzględnić tego typu indywidualne potrzeby. Dla jednej osoby ważne będzie 
to, żeby dobrze zjeść, dla innej kurs bez choćby jednego ogniska to porażka, komuś zależy 
na możliwości podtrzymania kontaktu z innymi kursantami po kursie, a ktoś przyjeżdża 
głównie po wiedzę. Minusy? Często zobaczymy również odpowiedź, że kurs będzie udany, 
jeśli będzie dobra atmosfera itp. – czyli rzeczy oczywiste, a tym samym mało wnoszące dla 
nas jako organizatorów.
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 Ä przyszłość,

czyli jakie działania podejmą nasi kursanci po kursie i jakie są ich plany oraz jak zamierzają 
wykorzystać zdobyte na kursie umiejętności, czy mają już „pomysł na siebie” w harcerstwie 
– trochę się tu możemy dowiedzieć o tym, jakie mają podejście do służby, pełnienia funkcji, 
i o tym jakie miejsce harcerstwo zajmuje w ich życiu.

 Ä o sobie,

Pytanie o zainteresowania, marzenia i życie „poza harcerskie”, te odpowiedzi zwykle się 
najmilej czyta, dowiemy się z nich więcej o naszych kursantach, ich pasjach, czasem tego 
jakimi są ludźmi. Jeśli w trakcie kursu uczestnicy realizują jakąś sprawność lub zadanie 
indywidualne, te informacje pomogą nam w dobraniu czegoś dla nich odpowiedniego.

Część III – Zgody, oświadczenia, opinie

 Ä opinia przełożonego,

Przydatna jeśli nasze środowisko/hufiec jest duży lub jeśli przyjmujemy na kurs osoby  
„z zewnątrz”, które są osobiście nam nieznane – w innym przypadku to zbędny formalizm.

 Ä deklaracja woli uczestnictwa w kursie i pokrycia kosztów udziału w nim,

Pamiętajmy, że osoba niepełnoletnia nie może takiej deklaracji podpisać, muszą to zrobić 
rodzice/prawni opiekunowie (warto zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze rodzice są praw-
nymi opiekunami).

 Ä oświadczenie o posiadaniu opłaconych składek w ZHP,

 Ä oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem kursu i deklaracja jego przestrzegania,

 Ä zgoda na wykorzystanie wizerunku/głosu jeśli będziemy publikować gdzieś zdjęcia/
filmy z kursu.

BARDZO WAŻNE!!! Tego niestety lepiej nie omijać. Świadomość praw dotyczących 
upubliczniania wizerunku bez odpowiedniej zgody jest coraz większa – i dobrze. Należy 
zwrócić uwagę zwłaszcza na to, gdzie ma być publikowany dany wizerunek.

Przez pojęcie wizerunku rozumie się utrwalony wizualnie zespół cech fizycznych 
charakterystycznych dla danej osoby pozwalający na jej rozpoznanie. Rozpowszechnianie 
wizerunku to nic innego jak publiczne jego wystawienie np.: w galerii, na plakacie czy też 
opublikowanie w mediach (Internet, gazeta itp.). Rozpowszechnianie wizerunku osoby 
fizycznej wymaga uzyskania zgody tej osoby. Jeśli zrobicie zdjęcie jakiejś osoby i jest 
ona centralną postacią na tym zdjęciu to musicie otrzymać od niej zgodę na publikację 
tego zdjęcia. Zgoda osoby fotografowanej powinna zawsze wiązać się z konkretnymi 
warunkami rozpowszechniania wizerunku ustalonymi zarówno przez fotografa  
i osobę fotografowaną. Należy między innymi ustalić takie kwestie jak: wskazanie osoby 
rozpowszechniającej, czasu i miejsca publikacji, towarzyszącego komentarza, zestawienia  
z innymi wizerunkami itp. Zgoda na publikację może być wyrażona w dowolnej formie, ale 
musi być jednoznaczna. Dopuszczalne jest zatem jej udzielenie zarówno w formie ustnej, 
jak i pisemnej, przy czym ustna zawsze będzie niosła za sobą zwątpienie. Jeśli osoba, której 

zgoda jest potrzebna nie jest pełnoletnia, zgody 
udziela rodzic lub opiekun prawny tej osoby. 

Kiedy nie potrzebujemy zgody osoby 
fotografowanej?

Nie trzeba uzyskiwać zgody osoby fotografowa-
nej, jeśli stanowi ona „szczegół” całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Przepisy mówiące o tym mają na celu umożliwie-
nie prowadzenia działalności dokumentacyjnej, 
sprawozdawczej czy informacyjnej. Tylko w tym 
celu może być zatem publikowany omawiany 

Pisemna zgoda na publikację 
swojego wizerunku może wyglądać np. tak:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpow-
szechnianie mojego wizerunku/głosu poprzez 
publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych przez 
[kto wykonywał zdjęcia] na [opisać dokładnie 
gdzie mogą nastąpić publikacje lub inne 
formy użycia]. Niniejsza zgoda dotyczy tylko 
publikacji w celach niekomercyjnych, oraz 
wyżej wskazanych miejscach.
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rodzaj zdjęć. W tym przypadku chodzi o zdjęcia, na których osoba fizyczna stanowi jedynie 
element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku 
nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia. Przykładem takiego zdjęcia jest fotografia 
grupowa z apelu hufca. Osoba, która je robiła, nie potrzebuje zgody wszystkich, którzy są na 
zdjęciu.

Również nie potrzebujemy zgody w przypadku osoby powszechnie znanej, jeśli wizerunek 
powstał w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, na przykład zdjęcie komendanta 
hufca przemawiającego na apelu.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu się również odpowiednimi zgodami od osób wykonujących 
zdjęcie. Niestety o tym z reguły też się zapomina. Tu się kłaniają przepisy RP dotyczące praw 
autorskich (Dz. U. nr 24 z 1994 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych).

Bibliografia:
•	 Prawo autorskie w fotografii – wizerunek

(http://bartoszgrykowski.wordpress.com/2011/02/06/prawo-autorskie-w-fotografii-1-
wizerunek/),
•	 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883),

•	 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083).

Joanna Skupińska i Artur Sarnowski

4.3 System małych grup na kursie

Tylko do organizatora kursu należy decyzja, jak będzie wyglądać praca w systemie małych grup 
z liderem podczas kursu. Zorganizować ją trzeba dostosowując do konkretnych warunków: ile 
osób liczy drużyna kursowa, jak dobrze się znają kursanci, jak bardzo różnorodne środowiska 
reprezentują (różne szczepy, czy różne hufce i chorągwie?). Jednakże, niezależnie od powyższych 
warunków warto postawić na pracę w systemie, który wpisany jest w metodę harcerską. 
Jest to możliwość pokazania jak on działa w praktyce. Zawsze znajdzie się sposób, który najlepiej 
podzieli kursantów i pokaże, nauczy w działaniu, jak może wyglądać praca w systemie małych 
grup.

W przypadku dużej drużyny kursowej praca w systemie małych grup pozwala na stworzenie 
większych zastępów i zdecydowanie ułatwi organizację pracy na kursie (dużo łatwiej będzie 
przypisać służbę zastępowi niż poszczególnym osobom). Gdy drużyna kursowa liczy 
minimalną liczbę osób wskazanych w standardzie, to mamy opcję podziału na dwa duże 
zastępy lub trzy mniejsze – w zależności jaki klucz będzie dla nas wygodniejszy i co będzie bar-
dziej naturalne (również zgodnie z cechą metody harcerskiej).

Jeśli już mowa o kluczu podziału na zastępy, to warto rozważyć dwie opcje:

 Ä kursanci sami dzielą się przy pierwszym spotkaniu na małe grupy,

 Ä kadra odgórnie dzieli kursantów na zastępy.
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Pierwsza opcja pozwala na bardziej naturalny podział i dobranie się w zastęp dobrze znających się 
osób. Sprawdzi się dobrze w przypadku uczestników z jednego środowiska. Druga opcja będzie 
dobra przede wszystkim, gdy mamy mieszane środowisko i są jednostki, które mało (albo w ogóle) 
się znają. Wtedy kadra ma wpływ na to, że nikt nie zostanie sam, bądź dołączyłby do dobrze  
zgranej grupy zostając z boku. Ponadto, jeżeli mamy mieszane środowiska, to warto to wyko- 
rzystać i maksymalnie połączyć je ze sobą, co wpłynie naturalnie na większy przepływ różnych 
doświadczeń między uczestnikami.

4.3.1 Zastępowi

Kiedy kadra kursu zdecyduje się na pracę na kursie w systemie małych grup, to kolejnym krokiem 
powinna być odpowiedź na pytanie czy i jak wybierany jest lider małej grupy i jaki będzie 
jego zakres obowiązków. Praca z zastępowymi pozwala nie tylko pokazać w działaniu pracę 
z liderem małej grupy, ale także może ułatwić komunikację podczas kursu – zbieramy tylko 
zastępowych, a nie cały kurs, by przekazać jakieś informacje. W kwestiach organizacyjnych 
lider małej grupy może zbierać prace zaliczeniowe (a nie każdy kursant odrywa od pracy  
kadrę, aby oddać materiał) czy skoordynuje prace grupowe – wiadomo kogo pytać o postępy, 
komu przekazywać wskazówki i dodatkowe informacje. Jest to szczególnie cenne w przypadku 
prac zespołowych między zjazdami kursu w formie weekendowej. Zastępowy to także może być 
dodatkowa osoba do korygowania pewnych zachowań wśród uczestników (łatwiej będzie 
przekazać informacje [np. by ktoś był bardziej aktywny] zastępowemu niż przez kadrę tak, aby 
kogoś nie „podłamać”, że już jest źle). Ponadto, daje to możliwość 
oceny kursanta jako lidera – zwłaszcza jeżeli jest on zmienny  
w trakcie trwania kursu (o wariantach liderowania niżej).

Praca z zastępowymi, którzy są kursantami nie jest rozwiązaniem 
idealnym (bez wad), a jedynie przez nas wskazanym jako optymalne. 
Mając na uwadze pełną świadomość organizatora kursu, warto 
zwrócić uwagę także na wady tego systemu pracy podczas 
kursu. Jako pierwsze nasuwa się, że jeśli damy kursantowi funkcję,  
to automatycznie ma on dodatkowe obciążenie – będzie 
on miał trochę więcej zadań od pozostałych kursantów.  
Co więcej, jeżeli zastępowy okaże się słabym liderem to, nie tylko  
nie ułatwi, ale może utrudnić pracę podczas kursu (źle 
skoordynuje służbę czy zapomni, przekręci pewne informa-
cje). Może także zdarzyć się tak, że członkowie zastępu będą 
czuli się zwolnieni z części odpowiedzialności za swoją pracę, 
terminowość (bo to zastępowy miał dopilnować czasu oddania 
pracy; zastępowy o czymś nie poinformował, zapomniał).

Gdy już wiemy co nam daje wybór lidera w zastępie, a co ewentu-
alnie może on nam utrudnić, to warto kilka słów powiedzieć  
w kwestii procedury wyboru lidera. Można go dokonać na dwa  
sposoby, a sposób drugi ma dwa warianty.

A. Wybór zastępowego przez zastęp – najbardziej naturalna metoda wyboru lidera, 
zgodna z metodyką uczestników kursu (w większości są to wędrownicy). Opiera się  
na realnym przywództwie. Wiąże się to również z decyzją, że przez cały kurs jest jeden 
lider. Nakłada stałe obciążenie na jedną osobę, ale też kadra dokładnie przez cały kurs wie, 
do kogo ma się zwracać w kwestiach dotyczących danego zastępu. W przypadku chęci 
korygowania zachowań przez zastępowego, to jego wybór przez członków zastępu daje  
mu legitymację do takich rozmów. Może się nie sprawdzić, gdy zastęp złożony jest 
z osób nie znających się, bowiem wówczas wybór lidera jest bardziej przypadkowy  
i intuicyjny, niż ugruntowany zdolnościami liderskimi.

B. Wybór zastępowego przez kadrę, jeden zastępowy przez cały kurs – jest to narzucenie 
członkom lidera zastępu. Podjęcie takiej decyzji może być związane np. z oceną umiejętności 
i wyborem takiej osoby, która najlepiej poradzi sobie z zarządzaniem zespołem. Podobnie 
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jak wyżej, nakłada stałe obciążenie na jedną osobę. Legitymację do rozmów korygujących 
zachowania stanowi decyzja kadry jako doświadczonych instruktorów (może być jednak  
za słaba, by zadziałała).

C. Wybór lidera przez kadrę, funkcja zastępowego jest zmienna tak, aby pełnił ją każdy  
z członków zastępu – nie niesie ze sobą ciągłego obciążenia jednej osoby. Dzieli odpowie-
dzialność i wymusza zrozumienie pracy zastępowego dla każdego z kursantów. Pozwala  
na sprawdzenie się w roli lidera przez każdego z kursantów. Kadra może ocenić pracę 
każdego na tej funkcji, co daje równy obraz każdego uczestnika. Sprawdzi się 
zarówno, gdy kursanci dobrze się znają, jak i gdy są to mieszane, nie znające 
się środowiska.

Podsumowując, zarówno decyzja o pracy w systemie małych grup, jak i sposób 
pracy z ich liderami zależy od kadry kursu. W zależności od jej potrzeb i oczekiwań 
może wyglądać różnie. Warto jednak spróbować pracować zgodnie z metodą 
harcerską i przekazując wiedzę w działaniu.

Alicja Stańco

4.3.2 Opiekunowie zastępów (spośród kadry stałej kursu)

Każdy komendant ma swój przepis na pracę z kursantami. Jedną ze sprawdzonych w wielu środo-
wiskach i kursach propozycją jest wyznaczenie opiekuna zastępu spośród kadry stałej kursu. Taki 
opiekun ma być dobrym duchem i mentorem zastępu. Czasem pełni rolę zastępowego. 
System taki opiera się na tym, że opiekun nadzoruje pracę zastępu, podsumowuje z nimi 
pracę, na bieżąco wskazuje kierunki pracy zastępu i poszczególnych osób, stymuluje 
ich dodatkowo do działania i motywuje. Jest także pierwszą osobą, do której zgłaszają się 
członkowie zastępu po pomoc czy w sprawie jakiegoś problemu. Istotne jest, aby zanim kurs się 
rozpocznie, każdy opiekun zastępu miał spisany zakres obowiązków (jak najbardziej może 
to być taki sam zakres dla każdego opiekuna), by wiedział, jak się przygotować do tej roli i jakie 
są wobec niego oczekiwania. Klucz doboru opiekunów do zastępu jest dowolny. Swoje plusy  
ma sytuacja, gdy opiekun wcześniej zna swój zastęp (lepiej zna ich mocne i słabe strony, wie jak 
z nimi pracować), jak i to, że nie zna go wcześniej (ma świeże spojrzenie i jest zdystansowany, 
nie ocenia przez dobry czy zły pryzmat wcześniejszej znajomości). Podkreślić należy także to,  
iż aby praca opiekuna z zastępem miała sens, to zastęp powinien być małą grupą i nie 
powinien przekraczać liczby 6 członków.

Przyjęcie takiego systemu pracy wiąże się z całą gamą zalet.  
Po pierwsze, kadrze przydzielonej do konkretnej osoby łatwiej 
jest ocenić kursantów, bo każdy ma małą grupę do zapamię- 
tania i obserwacji. Ułatwia to pracę  z postawami kursan- 
tów podczas kursu (patrz więcej: 4.1 Praca z postawą kursantów). 
Opiekun zastępu ma możliwość motywowania i rozwiązywania 
problemów wewnątrz grupy, bo łatwiej w małej grupie rozma- 
wiać, wyłapać pozytywne działania, postawy oraz ewentualne 
źródła problemów. Zaletą jest także łatwiejszy kontakt  
z kadrą dla kursantów - wiedzą do kogo się zwracać (unikamy  
sytuacji, gdy wszyscy proszą o pomoc każdego, kogo mogą 
lub - co gorsza - wszyscy proszą o pomoc jedną osobę). Jest 
to także lepsze dla kadry. Funkcja opiekuna zastępu, w zależ- 
ności od tego jaki przypiszemy jej zakres obowiązków, może 
także pozwolić na trochę inny podział pracy: gdyby opie-
kun poprawiał zadania jego zastępu,a nie tylko prowa- 
dzący, wtedy jedna osoba nie ma do sprawdzenia 20 prac,  
a każdy po 5-6 prac. Ponadto, gdy opiekun zastępu lepiej zna 
kursantów niż jednorazowy prowadzący, to łatwiej mu przekazać 
właściwą informację zwrotną z zadania. Cennym także może  
być, zwłaszcza przy hufcowych kursach, to, iż taki opiekun  
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zastępu ma duże pole do popisu w zakresie budowania swojego autorytetu wśród 
przyszłej kadry hufca. Jak widać ze wskazanej tu roli, pełnienie funkcji opiekuna zastępu  
wiąże się z większym nakładem pracy ze strony kadry stałej oraz bardzo nierównomiernym 
kontaktem między kadrą a uczestnikami kursu.

Jeżeli już wskazaliśmy, że wiąże się to z większym zakresem obowiązków, to cenną wydaje 
się uwaga, aby tej funkcji nie sprawował oboźny kursu. Byłoby to nie tylko nadmierne 
obciążanie jednej osoby obowiązkami, ale także występuje tu pewien konflikt, bowiem oboźny, 
który powinien pilnować czasu m.in. podsumowań dnia (zwłaszcza, gdy robimy je w zastępach) 
musi równocześnie przeprowadzać podsumowanie oraz pilnować czasu swojego i innych. Jest  
to także związane z tym, iż bardzo cenne jest, aby opiekunowie uczęszczali na zajęcia tam, 
gdzie jest ich zastęp, obserwowali swoich ludzi nie tylko na swoich zajęciach, kiedy muszą 
dzielić uwagę na wszystkich kursantów – a takie uczestnictwo wykluczają obowiązki oboźnego 
(Patrz także: 3.1.3 Kadra organizacyjno-logistyczna).

Dobrze jest, aby opiekunowie uczestniczyli na początku w jakimś wspólnym działaniu  
ze swoim zastępem, aby lepiej się poznali i „przełamali lody” oraz określili relacje między sobą, 
przedstawili swoją rolę. Pracę opiekuna zdecydowanie ułatwi stworzenie miejsca, gdzie  
będzie można notować obserwacje odnośnie danego kursanta i pracy zastę- 
pu, aby móc odwołać się do konkretnych rzeczy przy rozmowach podsumowujących 
– tu rozwiązaniem mogą być: indeksy, karty postaci, karty patrolów z rozróż-
nieniami na osoby czy tablica z fiszkami. Opiekun zastępu powinien być także 
tą osobą, która będzie miała decydujący głos przy podsumowaniu pracy 
kursantów (zwłaszcza jeśli decydujemy o zaliczeniu lub nie zaliczeniu kursu).

Alicja Stańco

4.4 System motywacji kursantów do aktywności  
na zajęciach

Pewien chłopiec dostał od cioci na urodziny bębenek. Uradowany tym prezentem walił w bębenek 
całymi dniami tak, że aż uszy puchły. Wszyscy dookoła mieli oczywiście dosyć tego hałasu, ale jak 
to bywa z dziećmi – zabronisz, to będzie dudniło głośniej. Tata załatwił sprawę sposobem – dał 
synkowi 5 zł mówiąc: „Synku, przepięknie bębnisz – mocno, głośno… masz za to 5 zł w nagrodę”. 
Następnego dnia synek podchodząc do taty bębnił jak zwykle wyraźnie oczekując nagrody. 
Tata tym razem dał mu złotówkę twierdząc: 
„Dzisiaj jakoś słabiej Ci idzie, więc dostaniesz 
tylko złotówkę”. Kiedy kolejnego dnia synek dawał 
z siebie wszystko waląc z całych sił w bębenek, 
tata zaproponował mu 10 groszy. Na to synek 
odpowiedział: „Za 10 groszy, to sobie sam wal  
w ten bębenek”.

Trochę przewrotnie posłużyłam się powyższą 
opowiastką, która obrazuje zjawisko polegające 
na tym, że wykonywanie czynności opartej 
jedynie na motywacji zewnętrznej przynosi, 
koniec końców, negatywne skutki. To taka mała 
przestroga również dla nas, organizatorów kursów, 
że braku odpowiedniej motywacji wewnętrznej  
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u kursantów nie uda nam się nadrobić mimo, najlepszych chęci. Ale jeśli taka motywacja jest,  
to można i zawsze warto ją wspomóc, choćby prostym pomysłem na kursowy system motywacji.

Szczerze zalecam pokuszenie się o autorski pomysł na takie narzędzie motywacji kur-
santów. Prawda jest taka, że mechanizm działa zawsze w podobny sposób, grunt, żeby opracować 
pomysł, który będzie atrakcyjny, funkcjonalny i… autorski. Atrakcyjność i funkcjonalność  
są najlepszą podstawą do sukcesu danego narzędzia, a autorskie rozwiązania stanowią 
o wyjątkowości pomysłu i mogą być świetną pamiątką z kursu, bo kojarzą się z tą jedyną 
formą szkoleniową, na której zaistniały. 

Po „gawędzie” oraz wstępie, czas na konkrety i może kilka porad:

 Ä Dobrze, jeśli wyróżnienie ma formę „materialną”, którą inne osoby mogą zobaczyć. 
Tego typu narzędzie wykorzystuje podobną zasadę,  
jak harcerskie sprawności – zgrabnie przyszyte rzędy  
na mundurze drużynowego czy zastępowego już 
samym widokiem motywują do ich zdobywania, 
poza tym sprawność to potwierdzona umiejętność, 
a duma z osiągniętego celu jest źródłem motywacji 
dla siebie samego, ale też dla innych.

 Ä Dobrze, jeśli system motywacji jest powiązany  
z obrzędowością kursu. 

 Ä Ważne, żeby system motywacji był jasny i prosty.  
Innymi słowy zasady przyznawania powinny być jasno 
określone, kryteria jawne i podane do wiadomości 
– to pozwoli uniknąć zgrzytów i da gwarancję, że 
system będzie sprawiedliwy i taki sam dla wszystkich.

 Ä Zawsze należy mówić, za co zostało przyznane  
wyróżnienie. Uzasadnienie podnosi wagę wyróżnieniaw oczach osoby otrzymującej, jak  
i pozostałych kursantów. Nie ma miejsca na „widzimisię”, bo podany jest konkret i w naturalny 
sposób kształtuje się wartość wyróżnienia.

 Ä Nagradzanie za błahostki sprawia, że wyróżnienie traci wartość. Nawet najlepszy 
pomysł można zepsuć, jeśli zaczniemy przyznawać wyróżnienia za rzeczy małe, sama 

nagroda będzie miała równie niewielką wartość i tym 
samym przestaje być motywująca.

 Ä Warto zaplanować wyróżnienia zbiorowe 
obok indywidualnych. Przykład: na kursie o obrzę- 
dowości gry kooperacyjnej przeciwko mitycznej  
Adorei wykorzystany został aspekt współzawod-
nictwa między zastępami i jednocześnie wysi- 
łek dla wspólnego dobra. Osiągnięcie każdej osoby  
było nagradzane koralikiem, który trafiał do worecz- 
ka zastępu, za zadania zbiorowe zastępy również  
otrzymywały określoną liczbę koralików. Zastępy 

współzawodniczyły między sobą i w oparciu o ostateczną liczbę koralików pod koniec 
kursu został wyłoniony najlepszy zastęp. Równocześnie osiągnięcia zastępów przekładały 
się na sukces drużyny kursowej, ponieważ podczas gry podsumowującej kurs (powtórka 
z wiedzy) wszystkie koraliki zostały zliczone i musiały przekroczyć określoną liczbę, aby 
cały kurs mógł pokonać Adoreę. To przykład na to, że w takim systemie można i trzeba 
było rozdawać dużo koralików-wyróżnień, bo pełniły one nieco inną funkcję. Inny przykład: 
na kursie przewodnikowskim wykorzystano system przyznawania punktów rodem  
z Hogwartu, gdzie każdy prowadzący mógł dodać lub zabrać punkty danemu zastępowi, 
oczywiście z odpowiednim uzasadnieniem.

 Ä Warto pamiętać, że istnieją też organizacyjne narzędzia motywacji, opisane 
w dokumentach wewnętrznych ZHP, czyli pochwały w rozkazie, które można również 
potwierdzić wpisem do książeczki harcerskiej.

Przykład: na początku kursu, w ramach 
wyprawki, kursanci otrzymywali chusty, 
do których potem doszywali sobie otrzy-
mane w ramach wyróżnienia koraliki/
guziki, co ważne - chusty noszone  były 
na każdych zajęciach.

Przykład: na kursach przewo-
dnikowskich „Cztery Żywioły” przy- 
znawane były tzw. „żywiołaki” - 
guziki w formie kredek i innych 
kształtów, przyznawane kursantom 
za różne osiągnięcia i sukcesy oraz 
aktywność na zajęciach i poza nimi.

Przykład: na kursach przewodnikow-
skich „Cztery Żywioły” rekordziści wyjeż- 
dżali z tygodniowego szkolenia z 6-7 
„żywiołakami”, większość uczestników 
kursu otrzymała 3-4 „żywiołaki”, nagra-
dzana była głównie indywidualna aktyw-
ność podczas zajęć oraz realizacja zadań 
dodatkowych w ramach sprawności,  
co przy takiej skali „rozdawnictwa” było 
to dość pożądane wyróżnienie.
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Podsumowując, nieważne, czy kursanci będą zbierać koraliki w kolorach tęczy 
na kursie „Garniec pełen złota”, czy kompletować klocki do układanki na kursie 
„Puzzelandia”. Ważne, żeby widzieli sens i wartość w wyróżnieniu, chcieli być 
aktywni, a Wasze pięknie opracowane narzędzie motywacyjne było pożądanym 
artefaktem, który się potem z dumą nosi.

Joanna Skupińska

4.5 Zaliczenie kursu

Co kraj to obyczaj, a co środowisko to inne podejście do oceniania kursantów i zdobywania 
zaliczenia kursu. W tym rozdziale spróbujmy przedstawić różne praktyki i te dobre i te złe. Posta-
ramy się wyjaśnić, dlaczego uważamy je za słuszne lub mniej właściwe.

Dokumentami, na których bazujemy przygotowując Kurs Przewodnikowski, są oczywiście Stan-
dardy Szkoleń Instruktorskich. W dokumencie poświęconym Kursom Przewodnikowskim  
mamy taki oto punkt: „4. Warunki ukończenia kursu: aktywny udział uczestników we wszystkich 
zajęciach, wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę kursu”2. 
We wstępie do standardów również znajdujemy swego rodzaju przyzwolenie na narzucenie 
dodatkowych wymagań: „Komenda kursu może także określić dodatkowe 
warunki konieczne do uzyskania dyplomu”3. Jak widać, autorzy standardów dali 
nam autonomię, co umożliwia nam przystosowanie kwestii oceniania kursantów  
i zaliczania kursu do własnego środowiska. Pojawia się pytanie: jak interpretować  
te zalecenia i jak nie uczynić naszego kursu zbyt łatwym lub zbyt trudnym? 
Cały podrozdział 4.5 jest tak skonstruowany, aby zawrzeć w przejrzysty sposób 
najlepsze rozwiązania, jakie znamy.

Ilona Bachanek

4.5.1 Zadania kursowe 

Każdy z autorów niniejszego poradnika spotkał się z innymi praktykami w kwestii zadań 
kursowych. Ja jestem zdania, że owe zadanie/zadania powinny na kursie zaistnieć. Poniżej 
zamieszczam kilka przykładów najczęściej praktykowanych zadań, ale decyzję ile i które będą 
najlepsze na Waszym kursie, podejmiecie oczywiście sami. Mogę tylko zasygnalizować, aby nie 
było przesycenia, a kursanci nie wyglądali na kursie gorzej, niż studenci ostatniego dnia sesji.

Zadania kursowe można podzielić na trzy generalne kategorie: prace pisemne (w przeważającej 
ilości wypadków będą to prace indywidualne), zadania zespołowe oraz inne (łączące w sobie 
elementy dwóch powyższych). Zadania indywidualne dają kadrze łatwość oszacowania wkładu 
pracy poszczególnych kursantów, z reguły podlegają konkretnej ocenie (np. w skali szkolnej)  
i częstokroć walnie decydują o zaliczeniu całego kursu. Dodatkowo, powstałe w ten sposób teksty 
możemy wykorzystać po kursie jako tzw. materiały wypracowane przez kursantów, umieszczając 
je na płycie CD lub odpowiedniej stronie promującej nasze kursy (patrz więcej: 5.5 Materiały 
po zajęciach). Z kolei działania zespołowe są mniej miarodajne (rzadziej są punktowane,  
z reguły trzeba je „tylko zaliczyć”) i wynikają częściej z chęci uczenia kursantów w działaniu niż 

2. Załącznik nr 3 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących 
pracy z kadrą.

3. Załącznik nr 2 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących 
pracy z kadrą.
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sprawdzania już posiadanej wiedzy czy umiejętności. Bez względu na to czy zdecydujemy się  
na zadania powiązane z systemem punktacji czy też nie, zdecydowanie nie powinniśmy 
pomijać informacji zwrotnej, jaka należy się uczestnikom kursu za wszystko, czego od nich 
wymagamy (patrz więcej: 4.6.2. Informacja zwrotna –  na czym polega i do czego służy).

Zamieszczone poniżej przykłady zadań odzwierciedlają inwencję twórczą różnych organizatorów 
Kursów Przewodnikowskich na przestrzeni czasu. Nie wszystkie jestem w stanie z czystym sumie-
niem polecić do dalszego stosowania.

Prace pisemne: 
 Ä napisanie programu drużyny (lub jakiegoś zespołu w zależności, co jest bardziej naturalne 

dla danego kursanta) – W opinii niektórych to zadanie odpowiada bardziej kursom 
drużynowych, bo ciężko budować program jednostki bez osadzenia w konkretnej metodyce. 
Na moich kursach praktykujemy zadawanie kursantom pierwszej części programu 
drużyny, którą bez względu na grupę wiekową robi się tak samo. Oznacza to napisanie 
charakterystyki ogólnej (całej jednostki) i szczegółowej (poszczególnych członków  
ze szczególnym uwzględnieniem kadry), przeprowadzenie analizy sytuacji (najczęściej 
SWOT) oraz wyznaczenie celów (ogólne idee) i zamierzeń (uszczegółowienie celów), 
bez dokładnego harmonogramu, który powstaje na kursach drużynowych.

 Ä rozpisanie własnej próby na Przewodnika lub Harcerza Orlego (dla tych, którzy jeszcze 
nie otworzyli tychże prób) – W moim doświadczeniu zadanie to przynosiło efekt w postaci 
zmotywowanych do rozwoju własnego kursantów, którzy posiadając już gotowy zestaw 
zadań dużo chętniej otwierali próby na stopnie. Co więcej, zajęcia ze stopni prowadzili 
członkowie hufcowej KSI i KSW, dzięki czemu kursanci mogli się dowiedzieć u źródła, jak 
poprawnie układać próby i oswajali się z hufcowymi gremiami, co tym bardziej skłaniało 
ich do realizacji ułożonych zadań. Z drugiej strony, spotkałam się z zarzutami, że kadra kursu 
wyręcza opiekunów prób i zaburza w ten sposób naturalność powstawania prób na stopnie. 
Pewną wariacją powyższego zadania jest rozpisanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,  
co, biorąc pod uwagę małą popularność tego instrumentu, może przynieść pozytywny 
oddźwięk nie tylko wśród kursantów, ale i w środowiskach hufcowych.

 Ä napisanie konspektu zajęć – Przeciwnicy tego rozwiązania argumentują, iż tego typu 
umiejętności często uczy się już na kursie zastępowych czy przybocznych, a w dodatku 
trudno pisać konspekt bez pogłębionej wiedzy o metodyce, którą zdobywa się dopiero  
na odpowiednim kursie drużynowych. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być napisanie 
konspektu zbiórki okolicznościowej (czy innej bardzo ogólnej) po to tylko, żeby pokazać, jak 
poprawnie pisać konspekty.

 Ä napisanie planu pracy biwaku – Dobry sposób, aby określić umiejętność planowania 
krótkoterminowego oraz programową kreatywność.  

 Ä napisanie preliminarza jakiejś imprezy harcerskiej – Jest to znakomite zadanie spraw-
dzające poziom przyswojenia wiedzy na zajęciach z finansów.  

 Ä rozpisanie próby z wymyślonymi podopiecznymi – Problem takiego zadania polega  
na tym, że choć kursanci poznają psychorozwój dzieci i młodzieży w czasie Kursu Przewo-
dnikowskiego, to nie znają jeszcze gruntownie konkretnej metodyki. Co więcej, rozpisywanie 
prób z wyimaginowanym podopiecznym, za którego w zasadzie przygotowują próbę, a nie 
tylko kierują, jest karkołomne i wątpliwe z punktu widzenia metody harcerskiej.

 Ä napisanie artykułu do gazetki hufcowej.

Zadania grupowe:

 Ä nakręcenie filmików o określonym temacie związanym z fabułą lub po prostu z zajęciami 
– Pozytyw takiego zadania polega na jego atrakcyjności dla wędrowników, którzy z reguły 
lubią wyzwania połączone z nowymi technologiami. Jako minus można zaś wskazać,  
iż poza zgraniem członków zastępu kursowego niewiele wnoszą.

 Ä zrealizowanie mini kampanii bohater – Zadanie takie warte jest polecenia środowiskom, 
gdzie śródroczna praca z bohaterem kuleje.
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Inne:
 Ä stworzenie prezentacji multimedialnej 

– Dużą niechęć wzbudza u mnie korzysta-
nie z typowo szkolnej formy, którą kursanci 
szlifują podczas przygotowań do matury, 
zaś harcerstwo powinno stosować narzę-
dzia dużo bardziej aktywne.

 Ä przygotowanie rozpoczęcia lub zakoń-
czenia dnia.

 Ä opowiedzenie gawędy na zadany temat.

 Ä zrealizowanie sprawności trzygwiazdko-
wej lub mistrzowskiej, którą uczestnicy 
rozpisywali przed kursem – W praktyce 
okazuje się jednak, że powoduje to ryzyko 
realizowania sprawności „na hop siup”. Co więcej, zadanie to jest bardzo czasochłonne.

 Ä rotacyjne pełnienie funkcji zastępowego – Potencjał tego zadania polega na tym, że mo- 
żemy ocenić umiejętności liderskie poszczególnych osób, co jest z reguły brane pod uwagę 
przy zaliczaniu kursu (Patrz więcej: 4.3.1 Zastępowi). 

Osobnym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie: kiedy najlepiej zadać kursowe „prace 
domowe” wymagające pracy własnej kursantów: przed, w trakcie, czy „po” kursie?

Jeśli jesteśmy na kursie weekendowym, naturalne jest wyznaczenie zadań na okres 
pomiędzy biwakami. Daje to kursantom spokój i czas na ich przygotowanie (ale niestety mniej 
możliwości dopytania kadry w trakcie ich tworzenia o jakieś szczegóły – e-mail to nie to samo, 
co bezpośrednia prośba o radę), a kadrze na spokojnie ich sprawdzenie.

Na kursie w trybie ciągłym z reguły decydujemy się na wykonywanie zadań w trakcie  
po to, aby móc zakończyć kurs podczas wyjazdu i przed powrotem do domów wręczyć 
dyplomy. Niestety narażamy się wówczas na ryzyko siedzenia i wykonywania zadań w czasie 
przeznaczonym na odpoczynek, a później sprawdzania ich także po nocach. Dlatego przed kursem 
należy wspólnie ustalić ile i jakie zadania kursanci mają wykonać (ten temat powinien paść 
na przedkursowym spotkaniu kadry, aby w trakcie się nie okazało, że kadra na swoich zajęciach 
daje kursantom kolejne mniejsze lub większe zadania do oddania, a kursanci są przeciążeni). 
Dodatkowo, warto przewidzieć w planie kursu czas na wykonywanie zadań (np. podczas 
rozmów instruktorskich [kiedy jedna osoba rozmawia pozostałe mają czas na pracę własną] 
lub jako integralną część danych zajęć np. ostatnie 30 minut zajęć).

Ciekawą opcją są zadania przedkursowe. Może być to sposób na odciążenie kursu z ciężkich 
treści, takich jak finanse, regulaminy czy dokumentacja. Możemy poprosić kursantów o zapoznanie 
się z jakimś tekstem/prezentacją, a na samych zajęciach sprawdzić tylko zdobytą w ten sposób 
wiedzę. Dla przykładu: Na jednym z moich kursów wysyłałam osobom zakwalifikowanym 
do udziału w nim 3 artykuły (dotyczące wartości i historii) do przeczytania, zaś na zajęciach 
wprowadzających poprosiłam o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Jeśli mamy możliwości warto się także pokusić o e-learning, czyli bardziej zaawansowane 
wykonywanie zadań on-line przed wyjazdem na kurs, w przerwie międzybiwakowej lub  
po powrocie. Aby skorzystać z tej opcji w jej podstawowym sensie nie trzeba mieć nawet dostępu 
do specjalistycznej platformy, współautorka niniejszego rozdziału – Ilona Bachanek tak pisze 
o swoim doświadczeniu w tym zakresie: W przerwie międzybiwakowej jednego z kursów 
przeprowadziłam następującą formę e-learningu: Każdy uczestnik miał za zadanie zgłosić 
się w konkretnym dniu o konkretnej godzinie, podanej jeszcze na biwaku, na ten sam numer 
komunikatora GG (był to specjalnie założony na potrzeby kursu kontakt). Podczas zgłoszenia 
kursant miał podać imię i nazwisko oraz nazwę zastępu z jakiego pochodzi. Uprzednio według 
wiadomości z ankiet aplikacyjnych (wykorzystywałam pion metodyczny, zainteresowania 
kursanta oraz problemy, z jakimi się boryka w swojej pracy – tak, aby zadanie to spełniało 
więcej funkcji) dla każdego przygotowałam indywidualny temat zbiórki, którą w przeciągu 
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4.5.2 Obecność na zajęciach

Wiemy, że najwięcej z zajęć można wynieść bezpośrednio w nich uczestnicząc. To wtedy  
wytężamy nasze wszystkie zmysły, konfrontujemy swoje poglądy i wymieniamy się doświadcze-
niem. Są treści, których na sucho nie da się przerobić i nadrobić, ale czasem może nam się zdarzyć, 
że kursant nie mógł uczestniczyć w pojedynczych zajęciach , co wtedy zrobić? 

Proponuję ująć już w regulaminie kursu np. w procentach, liczbę opuszczonych godzin, 
która jest dopuszczalna. Należy koniecznie zaznaczyć, w jaki sposób kursant powinien 
nadrobić opuszczone zajęcia. Jedną z metod jest bezpośrednie zaliczenie u prowadzącego 
zajęć w ramach tzw. konsultacji. Ta metoda, w związku z brakiem bariery komunikacji  
na odległość, jaką daje nam Internet, śmiało może być stosowana nawet w sytuacjach, w których  
prowadzący/kursant są z różnych środowisk, miast czy województw. Pamiętajcie jednak  
o poinformowaniu prowadzącego i jego akceptacji dla tego typu konsultacji, w końcu to on ma 
poświęcić swój czas na ewentualny kontakt z kursantem. Innym sposobem jest zobowiązanie 
takiej osoby do nadrobienia zaległości, a komenda podczas rozmowy końcowej nawiązuje  
do danej treści, aby sprawdzić, czy owa wiedza została przyswojona przez kursanta. 
Jeszcze innym rozwiązaniem może być zaliczenie w postaci przygotowania 
jakiegoś materiału, który będzie użyteczny dla kursantów. 

Musimy mieć jednak wyczucie w dostosowaniu formy zaliczenia, bo jak kursant 
może zapoznać się sam z treścią regulaminu mundurowego tak ciężko będzie  
mu nauczyć się samemu przeprowadzić rozmowę motywacyjną.

Ilona Bachanek

4.5.3 Sprawdzanie wiedzy

Sprawdzanie wiedzy to odwieczny problem i dylemat, bo przecież nie jesteśmy w szkole, nie 
chcemy, żeby nasze kursy kojarzyły się z rygorem i uczniowskim trybem przyswajania wiedzy, 
czyli ZZZ – zakuć, zdać i zapomnieć. Naszym celem jest stworzenie przyjemnej i pozytywnej 
atmosfery, a nasi kursanci mają uczyć się przez działanie. Zatem - jak to ugryźć, aby sprawdzić 
wiedzę bezstresowo? Poniżej moje odpowiedzi na najczęściej pojawiające się dylematy:

Rzeczywiście sprawdzać wiedzę kursantów, ocenę oprzeć o postawę podczas 
kursu, czy potraktować jako formalność i zaliczyć wszystkim „z automatu”? 

Sprawdzać, bo dzięki temu widzimy naszą skuteczność poprzez weryfikację realizacji 
zamierzeń, a to uda nam się tylko poprzez poznanie wiedzy i umiejętności, jakie zdobyli nasi 
kursanci. Z drugiej strony można podejść do tego formalnie, bo nie każdy potrafi być tak sku-
teczny w przekazaniu swojej wiedzy na suchym teście czy odpowiedzi, jak w działaniu, w końcu 
stres robi swoje. Pamiętajmy również, że nie zawsze kursant będzie orłem, ale jego postawa  
i zaangażowanie mogą być na wysokim poziomie. Natomiast samo bazowanie na postawie 
kursanta może być niebezpiecznie, gdy oceniany jest z innego środowiska, a jego postawę 
obserwujemy tylko na kursie (dotyczy to zwłaszcza kursów biwakowych). Innym zagrożeniem  
oceny wynikającej tylko z obserwacji, jest nieprzychylna ocena kursanta, który nie wykazuje 
typowych cech lidera, ale za to ma w pełni przyswojoną wiedzę kursową. 

Sama spotkałam się z sytuacją, w której gdzie nieznaczną większością głosów komenda kursu po-
stanowiła wręczyć dyplom uczestnictwa pewnemu kursantowi, gdyż uważała jego umiejętności 

2 godzin mieli opracować, a konspekt zbiórki odesłać na pocztę kursową. 
Zadanie bardzo fajnie się sprawdziło, bo po pierwsze, mimo że była przerwa 
w kursie, uczestnik będąc w domu miał bezpośredni kontakt z zadaniem 
kursowym, dwa, w taki sposób, można sprawdzić uczestnika w działaniu,  
a po trzecie macie jedno z dodatkowych zadań wykonanych przez kursanta.

Lucyna Czechowska  
na podstawie tez własnych, Ilony Bachanek i Julianny Zapart
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interpersonalne za niewystarczające do bycia liderem. Zaznaczę, że uczestnik był z innego 
środowiska, przez co kadra kursu mogła nie widzieć go w działaniu. Komenda hufca, z którego  
wywodziła się ta osoba, bazując na wzorowej postawie owego wędrownika oraz umiejętno-
ściach i wiedzy, jakie nabył mimo braku pozytywnego wyniku kursu, postanowiła powierzyć 
mu na okres próbny gromadę zuchową. Okazało się to „strzałem w dziesiątkę”, w chwili obec-
nej bohater tej historii jest dobrze zapowiadającym się instruktorem i drużynowym z dwu-
letnim stażem jednej z lepszych gromad w tym środowisku. Broniąc stanowiska komendy 
kursu, uważam słuszność ich decyzji w wypadku, gdyby ten uczestnik pretendował do bycia  
drużynowym drużyny wędrowniczej czy starszoharcerskiej, gdzie cechy lidera są niezbęd-
ne do zapanowania nad członkami tych grup wiekowych. Radą jaka nasuwa mi się na myśl,  
po tej sytuacji jest sięganie po opinie i konsultowanie niepewnych decyzji ze środowiskiem, 
z którego wywodzi się kursant.

Czy warto sprawdzać wiedzę harcerską czy wystarczy tylko kursową?

Głównym celem Kursu Przewodnikowskiego jest przygotowanie członka ZHP do bycia  
instruktorem, a jednym z warunków uzyskania stopnia przewodnika zapisanym w doku-

mencie „System stopni instruktorskich” jest „Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia 
harcerka orla/harcerz orli”. W związku z tym sprawdzanie wiedzy harcerskiej na poziomie kursu 
jest słuszne, ale nie musi być konieczne. Słuszne, bo jest pewnym testem nawet dla samego 
kursanta, w końcu to on będzie ją przekazywał mniej doświadczonym harcerzom. Natomiast 
niekoniecznie, bo można zrobić to w inny sposób podczas realizacji próby. Jeżeli zdecydujecie 
się sprawdzać wiedzę harcerską, proponuję wcześniej podać kursantom źródła, na których 
będziecie bazować przygotowując pytania – ujednolici to materiał oraz pokaże poprawne 
źródła harcerskiej wiedzy znajdujące się w Internecie lub poleci uczestnikom dobry poradnik.

Test czy bieg terenowy?

Test jest formą stresującą, ale łatwą do przeprowadzenia i poniekąd obiektywnego 
ocenienia, ale, jak już zaznaczyłam na początku, nie chcemy, aby nasz kurs był panteonem 

szkolnych form sprawdzania wiedzy. W końcu posiadamy własną metodę, dlatego też korzystajmy 
z jej dobrodziejstw. Bieg terenowy – ciekawa forma, mniej inwazyjna w układ nerwowy  
i psychikę kursanta. Bieg terenowy bardziej będzie angażował kadrę, która może stać na punktach 
kontrolnych i na bieżąco prowadzić ocenianie. Często tego typu biegi są przygodą dla kursanta, 
zwłaszcza, gdy kadrze nie brak pomysłu i zapału do wymyślania ciekawych np. survivalowych 
punktów, które pozwolą zapomnieć o stresie związanym z zaliczeniem. Na koniec proponuję 
jeszcze dwie dobre rady usprawniające proces oceniania kursantów. W przypadku testów, wyniki 
powinny być omówione z kursantami.

Alternatywą mogą być zbiorcze arkusze obserwacji kursanta, które podczas zajęć ułatwiają 
jednolitą ocenę uczestnika. Dzięki temu, że mamy pewien schemat i w jednakowy sposób 
oceniamy wszystkich kursantów wiemy, na jakie elementy zachowania, osobowości czy wiedzę 
zwrócić uwagę podczas obserwacji.  Arkusze obserwacji czynią naszą ocenę bardziej obiektywną 
chociażby dlatego, że mamy określoną skalę ocen.

Warto także, aby pytania na bieg/test sprawdzający wiedzę kursową podawali prowadzący zajęcia 
jako integralną część konspektu. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, dzięki 
któremu nie wymyślamy z miejsca pytań kilka godzin przed testem/biegiem, tylko 
mamy je pod ręką w konspekcie. Taka praktyka czyni nasze pytania testowe bar-
dziej adekwatne do treści przekazywanej przez prowadzącego, który to będzie  
najlepiej wiedział, jakie elementy należy podkreślić i na co zwrócić uwagę podczas 
zajęć.

Ilona Bachanek
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4.6 Rozmowy instruktorskie 

Rozmowa instruktorska jest bardzo ważną częścią podsumowania kursu i wzbudza wiele emocji. 
Dlaczego? Bowiem od zawsze jesteśmy oceniani, a chyba niewielu z nas za tym przepada –  
ja bynajmniej – nie. Dla mnie jest to sytuacja dość stresująca – mimo, że racjonalnie wiem, że nikt 
mi krzywdy nie robi – emocje jednak często biorą górę. Zadbajmy zatem o to, aby nasze rozmowy 
instruktorskie z założenia odbywały się w przyjaznej atmosferze, na jasnych i znanych wszystkim 
zasadach i rzeczywiście miały charakter rozmowy a nie oceny, czy monologu kadry. 

Na początek kilka uwag, jak się przygotować do rozmowy:

 Ä należy poinformować kursantów o tym, kiedy i w jakim celu odbywają się rozmowy 
instruktorskie, jak one wyglądają i gdzie się odbywają;

 Ä do rozmowy należy się solidnie przygotować – proponuję omówić postawę uczestników 
na odprawie kadry, wymienić się uwagami, spostrzeżeniami;

 Ä rozmowy z uczestnikiem kursu nie powinna przeprowadzać osoba z kadry, która  
z jakiegoś powodu może nie omawiać jego postawy tylko w aspekcie kursu. Pamiętajmy, 
jesteśmy ludźmi i w grę mogą wchodzić różne wydarzenia, relacje, emocje spoza kursu   
(np. nie lubiące się dwa środowiska; instruktor kursu nie powinien przeprowadzać 
rozmowy instruktorskiej ze  swoją dziewczyną);

 Ä pamiętajmy o miłej i przyjaznej atmosferze – unikajmy sytemu „szkolnego” typu pani  
za biurkiem/uczeń z drugiej strony.

4.6.1 Jakie tematy poruszać 

Pamiętajmy o tym, że rozmowa instruktorska ma być rozmową na temat odbytego kursu, a nie 
formą sprawdzianu w formie ustnej. Poniżej kilka przykładowych pytań. Wybór pozostawiam 
Wam. Można zapytać: 

 Ä o samopoczucie podczas kursu, jak się czuł uczestnik kursu, czy np. łatwo było mu  
nawiązywać nowe relacje;

 Ä czego się obawiał na początku kursu i czy te obawy się sprawdziły (można się odwołać 
np. do ankiet, czy pierwszych zajęć jeśli rozmawialiście o obawach i oczekiwaniach);

 Ä które z zajęć/treści wydają mu się najbardziej przydatne/zaskoczyły go/zaciekawiły;

 Ä jak sam ocenia swoją postawę/zaangażowanie;

 Ä co było dla niego najtrudniejsze podczas kursu;

 Ä jakie ma plany po ukończeniu kursu, tutaj warto dopytać się również – jeśli kursant planuje 
wybrać się niebawem na kurs drużynowych –  w jakiej metodyce siebie widzi – warto 
też udzielić mu informacji zwrotnej, jakie jest nasze zdanie na ten temat (czy umiejętności  
i kompetencje jakie posiada rzeczywiście pozwalają mu na pracę z wybraną grupą wiekową 
lub co powinien podszkolić);

 Ä jakie ma jeszcze obawy, wątpliwości; 

 Ä jakiego wsparcia oczekuje po kursie.
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Na końcu warto zadać pytanie otwarte, czy kursant chce jeszcze coś powiedzieć. 

Nie pytamy nigdy, który prowadzący był najlepszy albo kto nie powinien już prowadzić 
zajęć (może to się wydać oczywiste, ale niestety z takimi przypadkami się spotkałam. Nie prosimy 
o porównywanie naszego kursu do innych (który kurs lepszy?). Skupiajmy się na kursancie –  
a nie na ocenie kursu.

4.6.2 Informacja zwrotna –  na czym polega i do czego 
służy 

Informacja zwrotna ma służyć kursantowi przede wszystkim do spojrzenia na samego siebie 
oczami innych – w tym przypadku kadry, powinna być podsumowaniem zaangażowania  
i  postawy prezentowanej przez uczestnika podczas całego kursu. Warto podkreślić zmiany 
w zachowaniu – jeśli takie oczywiście zaszły. 

Informacje zwrotne powinny być udzielane na bieżąco, jeśli widzimy, że istnieje taka potrzeba 
np. kiedy widzimy niepożądane zachowania, mamy wątpliwości co do postawy uczestnika 
kursu. Inną sytuacją jest, kiedy wiemy, że ktoś ma z czymś trudności, a chcemy go wzmocnić, 
zmotywować – informacji zwrotnych udzielamy nie tylko w przypadku negatywnych 
zachowań.

Miejmy również świadomość potęgi słów, trzeba je dobierać bardzo starannie, dopytywać, 
czy to, o czym mówimy, jasne dla naszego kursanta. Jego również zachęcajmy do rozmowy, 
zadawania pytań, szczególnie jeśli z czymś się nie zgadza, podkreślmy, że jest to nasze zdanie, 
z którym nie musi się zgadzać.

Poniżej kilka wskazówek praktycznych jak udzielać informacji zwrotnej. 

Kursantowi dajemy informację zwrotną wynikającą z naszych: 

 Ä obserwacji faktów –  używamy zatem słów takich jak: widziałam, zaobserwowałam,  
np. widziałam, że pomogłeś Ani w zadaniu, zaobserwowałam, że 5 razy spóźniłeś się  
na zajęcia, zadanie wykonałeś na czas.

 Ä odczuć –  używamy zatem słów takich jak:  podobało mi się, nie podobało, zdziwiło 
mnie, irytowało, cieszę się, miło jest patrzeć kiedy, martwi mnie – czyli tutaj dochodzi 
już do wartościowania pewnych zachowań np. podoba mi się, że pomagasz innym, nie 
podoba mi się, kiedy podczas moich zajęć rozmawiasz z innymi (warto dodać, dlaczego 
pewne zachowanie nam nie odpowiada) – mam  wtedy wrażenie, że mnie nie słuchasz. 

 Ä Komunikaty nie mogą obrażać 
kursanta, ani oceniać całościowo. 

 Ä Wypowiadamy się od komunikatu 
„ja” – zauważyłem, nie podoba mi się, przeszkadza mi kiedy, cieszę się że…

 Ä Podajemy konkretne przykłady zachowań.

4.6.3 Ile powinna trwać rozmowa

Wydaje mi się, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Rozmowa trwa tyle ile uważamy,  
że jest potrzebne, aby osiągnąć cel. Niemniej jednak, średnia długość rozmowy  wynosi około 
15 - 20 minut. W różnych sytuacjach, w zależności od potrzeby, oczywiście można przedłużyć 
rozmowę. Jeżeli widzimy, że rozmowa umyka nam na inne tory np. ze względu na potrzeby 
kursanta (ma wyjątkową potrzebę „wyżalenia się” albo odbiega od głównego pytania), można 
umówić się na kontynuację rozmowy (przykładowo: jak pomóc w danym środowisku nawiązać 
współpracę ze szkołą/czy rozwiązać konflikt z komendantem hufca).

Przykład: a) spóźniłeś się 5 razy – ocena faktu – OK 
b) jesteś spóźnialski/wiecznie się spóźniałeś – ocena 
całej osoby –  tego  nie robimy.
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4.6.4 Rozmówcy

Oczywiście rozmowy nie przeprowadzamy całym gremium, ale najlepiej ”1 do 1” albo dwie osoby 
z kadry. Pisałam o tym, że każda tego typu rozmowa jest z założenia stresująca, zatem kursant 
nie powinien czuć się dodatkowo osaczony czy też zdominowany przez kadrę. Z mojego 
doświadczenia wynika, że podczas  rozmowy w „cztery oczy” kursanci chętniej wypowiadają 
się, są bardziej szczerzy, otwarci. Warto, aby rozmowę przeprowadzała osoba z kadry, która 
albo była opiekunem zastępu albo po prostu poznała dobrze uczestnika. Jeżeli jednak 
w kadrze jak i wśród uczestników mamy różne środowiska np. kurs międzyhufcowy warto, 
aby rozmowę przeprowadzała osoba z innego środowiska (unikałabym sytuacji, gdzie 
drużynowy  przeprowadza rozmowę instruktorską ze swoim przybocznym, 
który był na kursie). Jeżeli rozmowa z różnych względów zapowiada  się niekom- 
fortowo – np. informujemy uczestnika o niezaliczeniu kursu, uważam, że wtedy  
podczas spotkania koniecznie powinny  być dwie osoby z kadry. Dobrze, kiedy  
„młoda” – nabierająca doświadczenie kadra, bierze udział w rozmowach instruk-
torskich przy bardziej doświadczonym instruktorze.

Katarzyna Kawka
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Rozpoczynając ten rozdział należy mocno podkreślić rolę komendanta kursu. To na jego barkach 
spoczywa poniekąd cała część organizacyjna kursu począwszy od planu, poprzez wyżywienie, 
fabułę, aż po finanse. Ważny jest dobór kadry, umiejętność delegowania obowiązków oraz 
spisanie zakresu działań tak, aby każdy był odpowiedzialny za swoją działkę. Jednak to nie 
wszystko, szef szkolenia powinien trzymać rękę na pulsie i koordynować oraz wspierać 
działania swojej kadry. Aby przepływ informacji między kadrą i jej zgranie przebiegały sprawnie, 
nie wystarczy kontakt drogą internetową, ale ważne są spotkania na żywo, podczas których 
każdy ma możliwość zaprezentowania na jakim etapie realizacji są powierzone mu zadania. 
Poniżej znajduje się zestaw wskazówek odnośnie kwestii organizacyjnych (w tym: szczegółowy 
terminarz przygotowań, wady i zalety różnych sposobów żywienia, filozofia współpracy  
z sojusznikami, a także abc kursowych gadżetów oraz materiałów po zajęciach), które towarzyszą 
każdej formie szkoleniowej tak więc także Kursowi Przewodnikowskiemu.

5.1 Organizacja kursu na osi czasu – krok po kroku

Zorganizowanie kilkudniowego przedsięwzięcia dla większej 
liczby osób najtrudniej przychodzi za pierwszym i drugim razem, 
potem wchodzi to w krew i powielamy pewne schematy, znamy 
terminy i wiemy, co powinniśmy zrobić priorytetowo. Dlatego też postanowiłam przedstawić 
to schematycznie w formie tabelki, aby było czytelne co i kiedy powinno być zrealizowane. 
Pamiętajmy jednak o pewnych różniecach środowiskowych  
i dostosowaniu etapów organizacji do rozmiarów Waszego kursu.

Kilka odchyleń od tabelarycznej teorii:

 Ä Koniecznie skontaktujcie się z jednostką/osobą zajmu- 
jącą się kształceniem w Waszym hufcu, chorągwi – 
Zespołem Kadry Kształcącej, Chorągwianą Szkołą Instru-
ktorską, członkiem komendy ds. kształcenia.  Dowiedzcie się, 
jakie są wytyczne co do terminów oraz jaką dokumentację 
należy złożyć przed kursem i po kursie. 

 Ä Należy odpowiednio dostosować rozpoczęcie promocji 
kursu oraz jej zasięg. Będzie to zależało od zainteresowania 
kursem w Waszym środowisku, chęci przyjmowania kogoś 
spoza środowiska, ilości miejsc którą będziecie dysponować 
czy nawet formą – biwakową lub ciągłą.

 Ä Jest wiele elementów, które nie zostały uwzględnione, 
a praktykuje się je w środowiskach np. wybór zadania 
dodatkowego. Można zrobić to na kursie, ale można też 
zrobić to przed kursem tak, aby każdy czuł, że kurs rozpoczyna 
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ÄPatrz tabela  
na stronie 65
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PRZYKŁADOWE ZGRANIE TERMINÓW ORAZ ZADAŃ PRZY ORGANIZACJI KURSU PWD
KURS BIWAKOWY przed pierwszym biwakiem: po kursie:

min. 3 miesiące od 3 do 2 miesięcy min. 2 miesiące od 2 do 1 miesiąca min. 1 miesiąc ostatni miesiąc maks. 2 tygodnie

KURS W FORMIE CIĄGŁEJ przed kursem: po kursie

min. 6 miesięcy od 5 do 3 miesięcy min. 3 miesiące od 2 do 1 miesiąca min. 1 miesiąc ostatni miesiąc maks. 2 tygodnie

I spotkanie 
komendy/kadry

Spokojny okres pomiędzy spotkaniami II spotkanie 
komendy/kadry

Napięty okres 
pomiędzy 
spotkaniami

III spotkanie 
komendy/
kadry

Najgorętszy 
okres

IVspotkanie 
podsumo-
wujące

Zadania 
„wewnątrzzwiązkowe”

Zadania 
„pozazwiązkowe”

•	Ustalenie 
terminu
•	wybór 
komendy 
ustalenie nazwy  
i fabuły
•	ułożenie 
wstępnego 
harmonogramu 
kursu, wspólne 
wypracowanie 
zakresu 
obowiązków 
– zarówno 
tych przed 
kursowych, 
w trakcie jego 
trwania,  
jak i pokurso-
wych.

•	Pozyskiwanie 
kadry stałej, 
szkoleniowej, 
pomocniczej,
•	sporządzenie 
kosztorysu 
i zatwierdzenie  
go w danej 
jednostce (hufiec/ 
chorągiew),
•	przygotowanie 
pisma o powołane 
komendy 
kursu (hufiec/
chorągiew),
•	stworzenie 
projektu loga 
kursu,
•	przygotowanie 
wstępnego 
regulaminu, 
opublikowanie 
pierwszych 
informacji 
dotyczących kursu 
i jego terminu  
np. plakat 
promocyjny.

•	Wysłanie pisma  
o wynajem bazy/
szkoły, 
•	Wystosowanie 
pisma do jednostek 
wspierających 
– sojuszników  
o wsparcie 
finansowe, 
darowiznę,  
art. papiernicze, 
spożywcze, 
(samorządy, sklepy, 
prywatne firmy 
szkoleniowe itp.).

•	Przestawienie 
ostatecznej wersji 
regulaminu,
•	krótkie 
sprawozdanie/
przedstawienie 
zrealizowanych 
zadań przez 
członków 
komendy  
– co udało się już 
zrealizować,  
co jest w toku,  
a z czym jest 
problem,
•	prezentacja 
pozyskanej 
kadry (w formie 
ustnej lub 
multimedialnej),
•	praca nad 
fabułą,  
•	przedstawienie 
projektu 
plakietek, 
koszulek, 
znaczków, 
długopisów itp.

•	Zatwierdzenie 
kursu wraz z całą 
dokumentacją 
(regulamin, 
harmonogram 
kursu, kadra, 
preliminarz),
•	zbieranie  
i weryfikowanie 
ankiet 
aplikacyjnych,
•	kompletowanie 
list uczestników,
•	zamówienie 
posiłków, 
plakietek,  
koszulek itp.  
(gdy znamy liczbę 
uczestników),
•	projektowanie 
wystroju wnętrz,
po zakończeniu 
terminu zgłoszeń 
- skontaktowanie 
się komendanta  
z kursantami.

•	Przedsta-
wienie listy 
uczestników, 
zapoznanie 
kadry  
z ankietami  
i oczekiwa-
niami 
kursantów,
•	przedsta-
wienie krótkich 
sprawozdań  
z powierzonych 
zadań, 
omówienie 
ewentualnych 
problemów 
i znalezienie 
wspólnie 
rozwiązań.

•	Zbieranie 
i weryfikacja 
konspektów,
•	zakup 
materiałów 
programowych,
•	wydruk, ksero 
potrzebnych 
materiałów,
•	sporządzenie 
identyfikatorów,
przygoto-
wywanie 
elementów 
fabuły, 
dekoracji, 
plakatów.

•	Ewaluacja 
pisemna kursu 
przez kadrę,
•	wysłanie 
pisma  
do danej 
jednostki 
(KCH, KH) 
informującego  
o wynikach 
kursu,
•	przygoto-
wanie 
podziękowań 
dla osób  
i instytucji nas 
wspierających,
•	zdanie 
dokumentacji 
finansowej, 
rozliczenie 
kursu  
(nie później  
niż 3 tygodnie  
po ostatnim 
biwaku).
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się w chwili zgłoszenia na niego. Polecam również napisanie przez komendanta kursu listu 
do uczestników, którego celem będzie powitanie kursantów, nawiązanie pierwszego 
kontaktu czy wprowadzenie do fabuły.

 Ä Jeżeli chcecie zaskoczyć kursantów jakąś ciekawą inicjatywą nie związaną  
ze szkoleniem np. występem jakiegoś zespołu muzycznego, grupy teatralnej 
– również należy pomyśleć o tym na tyle wcześnie, aby udało się to zrealizować.

 Ä Pamiętajcie, że im wcześniej zaczniecie szukać kadry, tym większe 
prawdopodobieństwo, że osoby, na których Wam najbardziej zależy, będą miały 
akurat ten termin wolny.

Ilona Bachanek

5.2 Catering czy samodzielne gotowanie?

Obok jakości merytorycznej kursu oraz jego dobrej atmosfery ważną kwestią jest wyżywienie. 
Posiłki podczas kursów zarówno dla kadry jak i uczestników są elementem podnoszącym morale. 
Bo jak człowiek dobrze zje, to też lepiej myśli. Przed kursem zawsze pojawia się pytanie: czy 
zamawiamy catering czy gotujemy sami? Pytanie to zazwyczaj odnosi się do organizacji kursów 
biwakowych, bo kursy organizowane na bazach mają stałą kuchnię obozową. 

Wybierając opcję cateringu nie tracimy czasu na przygotowanie gorącego posiłku, 
co jest cenne zwłaszcza, jeżeli jest to kurs weekendowy. Z reguły „dowożone” posiłki  
są opcją logistycznie i organizacyjnie łatwiejszą, niż samodzielne przygotowanie 

ciepłego posiłku i, co za tym idzie, nie angażują kadry. Dobrą praktyką jest znalezienie miejsca 
na biwak kursowy, który będzie zlokalizowany w szkole z internatem i tam można wykupić 
obiady lub nawet całe wyżywienie, jeżeli będzie w rozsądnej cenie. Jest to bardzo komfortowe 
rozwiązanie i sprawdza się szczególnie dla dużych drużyn kursowych. 

Z drugiej strony taki komfort może sporo 
kosztować i znacznie podnieść nam cenę 
kursu. Orientacyjnie: za dwudaniowy 

posiłek powinniśmy przyjąć od 12 do 16 zł 
na osobę (pamiętamy również o wliczeniu  
w koszty kilku posiłków dla kadry, która z reguły 
nie powinna za nie płacić). Nigdy nie wiemy, 
czy będzie to dobre jedzenie i w jakiej 
ilości. Aby wyeliminować ten minus, należy 
przeprowadzić dobry wywiad środowiskowy 
o danej firmie cateringowej. Często zdarza 
się tak, że obiady dowożone są zimne, 
nie zawsze jest możliwość dostosowanie 
godziny podawania obiadów do naszego 
harmonogramu, tylko niestety to my musimy 
dostosować się do nich.

Samodzielnie gotując wiemy, co jemy. Tym elementem możemy zaskoczyć kursantów  
i przygotować naprawdę ciekawe i smaczne potrawy, co więcej - możemy pokusić się  
o zajęcia z przygotowywania posiłków np. w warunkach polowych, na łonie natury. 
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Może to być bardzo integrujący i rozluźniający element kursowego planu. Jest to opcja tańsza  
i pozwalająca decydować o menu zwłaszcza, gdy mamy dostęp do w pełni wyposażonej kuchni. 
Prostym rozwiązaniem jest sięgnięcie po półprodukty chociażby te w słoikach – podgrzewamy 
i mamy ciepłe danie. Z własnego doświadczenia wiem, że samodzielne przygotowanie posiłku 
sprawdza się, gdy mamy małą liczbę kursantów. Byłam komendantką kursu, który liczył  
12 osób, a obiad zjedliśmy w domu jednej z instruktorek, która sama go przygotowała. 
Utworzyło to bardzo luźną i domową atmosferę pomiędzy kadrą a kursantami.

Największym minusem samodzielnego gotowania jest jego czasochłonność. Przyrządzenie 
zupy trwa 3 godziny, ziemniaków – godzinę, mięsa – godzinę. Oczywiście czas jest 
orientacyjny i zależy, na ile osób przygotowujemy i co przyrządzamy np. opcja z ryżem czy 

makaronem zapewne zajmuje mniej czasu. Jest to wyzwanie pracochłonne i angażujące 
kadrę. Przygotowanie dwudaniowego ciepłego posiłku wymaga nie tylko dostępu do kuchni, 
całego sprzętu, ale też wolnej kadry, która podjęłaby się przyrządzenia takiego posiłku. 

Jeżeli wybierzecie opcję przyrządzania posiłku we własnym zakresie, pamiętajcie 
o przestrzeganiu zasad obróbki i przechowywania żywności. Wszystko,  
co przyrządzamy powinno być świeże i przygotowywane w czystych warunkach, 
aby uniknąć jakichkolwiek zatruć, a osoba przygotowująca posiłek powinna 
posiadać aktualną książeczkę sanepidowską. 

Ilona Bachanek

5.3 Partnerzy i sojusznicy kursu

Nieodłącznym elementem pracy społecznej i wolontariackiej jest wsparcie naszych działań 
przez jednostki i instytucje postrzegane jako partnerzy i sojusznicy. Nie bójmy się szukać, 
pytać i chcieć, ale też nie nadużywajmy ich dobroci. Ważne jest, aby wiedzieć do kogo, po co się 
zwracamy.

Nasze lokalne samorządy takie, jak: Urząd Miasta, Urząd Gminy posiadają liczne materiały/
gadżety promujące dany region. Często są to gadżety użytkowe, np. długopis, smycz, notatnik, 
mapy. Przydają się zwłaszcza, gdy kurs planowany jest na nowym terenie nie obejmującym działań 
np. hufca lub gdy uczestnicy są z różnych środowisk. W tym pierwszym przypadku upewnijcie się 
- na terenie jakiego hufca będziecie działać i poinformujcie komendanta tego hufca o Waszych 
działaniach, aby nie było nieporozumień. Sklepy i hurtownie spożywcze podobnie jak sklepy 
i hurtownie papiernicze często dysponują jakąś pulą artykułów i materiałów do wykorzystania 
na inne cele niż sprzedaż, chociażby do podarowania w formie darowizny na jakiś konkretny  
i słuszny cel np. nasz kurs. Warto zwrócić się również do prywatnych firm 
szkoleniowych – tego typu działalność jest coraz bardziej powszechna, nawet 
wśród instruktorów czy rodziców harcerzy. My, jako szkoleniowcy zajmujący się 
głownie szkoleniami wewnątrzzwiązkowymi, możemy sięgnąć po pomoc i dobrze 
skorzystać z takiej współpracy. Od takiej firmy możemy wypożyczyć sprzęt, 
wynająć salę szkoleniową, pozyskać trenerów np. do zajęć z umiejętności 
interpersonalnych.

Ilona Bachanek
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5.4 Gadżety kursowe

Długopis, breloczek do kluczy czy podkładka pod myszkę z nadrukowanym logo mogą w pierw-
szej kolejności przywodzić na myśl gadżety typowo reklamowe. W świecie biznesu tego typu 
drobiazgi mają za zadanie wyróżniać daną firmę i budować z klientem trwałą relację podbudowaną 
pozytywnymi skojarzeniami. Klasyczne wyjaśnienie pojęcia „gadżety reklamowe” przedstawia 
Philip Kotler i są to według niego „użyteczne przedmioty, o niskim koszcie wytworzenia, które 
są rozdawane bez żadnych zobowiązań, potencjalnym i obecnym klientom”4. Według mnie, 
bywają też gadżety bezużyteczne. W niniejszym podrozdziale poradnika chciałabym się skupić  
na takich aspektach wykorzystania gadżetów, które leżą nieco dalej od marketingowo-
biznesowego podejścia.

Na początek przyjmijmy śmiałe założenie, że dobrze, jeśli na kursie jakieś gadżety się pojawią. 
Fanów wszelkiego rodzaju drobiazgów przekonywać na pewno nie trzeba, sceptyków i antyga- 
dżeciarzy przekonywać na siłę nie zamierzam. Postaram się natomiast pokazać, do czego  
służyć i jaką funkcję pełnić mogą kursowe gadżety oraz materiały. Mam nadzieję, że ułatwi  
to Wam stosowanie tych narzędzi w praktyce w sposób świadomy i niekoniecznie w duchu 
reklamy. 

Dobrze przygotowane i dobrane do potrzeb materiały oraz gadżety mogą przydać się nam  
na wielu polach. Jednym z najbardziej oczywistych zastosowań jest ich przydatność jako 
materiału pomocniczego do przyswajania i porządkowania zdobywanej wiedzy. Mogą 
to ułatwić proste narzędzia takie, jak: segregator lub teczka na kursowe materiały, notatnik 
albo zeszyt. Jak sprawić, żeby zwykły przedmiot stał się dobrym gadżetem, najlepiej przy 
użyciu niewielkich nakładów finansowych? Wystarczy kupić taki segregator czy teczkę  
w konkretnym kolorze (np. związanym z obrzędowością kursu), na papierze samoprzylepnym 
wydrukować logo kursu, nakleić i gotowe. Tak przygotowany segregator, opatrzony grafiką 
przywodzącą na myśl nasz kurs ma jeszcze jeden atut dla uczestnika – nawet kilka miesięcy  
po zakończeniu szkolenia  znajdzie on wszystkie kursowe materiały w jednym miejscu, a przez 
logo i kolorystykę łatwo odszuka go na półce czy w stosie innych papierów. I tu mała dygresja 
na temat zeszytów i notatników – pewnie się ze mną zgodzicie, że harcerski kurs w niczym nie 
powinien przypominać lekcji w szkole, ale nie demonizowałabym robienia notatek. Prawda jest 
taka, że we własnych zapiskach łatwiej znaleźć poszukiwane informacje, a sam fakt zapisywania 
może wspomagać proces zapamiętywania treści 
(patrz więcej: 5.5 Materiały po zajęciach). Długopisy 
i inne narzędzia piśmiennicze można również kupić 
w dopasowanym do logo czy obrzędowości kolorze, 
bez inwestowania w dodatkowe koszty nadruku, 
jeśli nie mamy na to budżetu.

Ważną grupę stanowią gadżety, które wspomaga-
ją budowanie obrzędowości kursu i tożsamości 
grupy. Będą to na przykład: kursowa chusta, 
koszulka, plakietka, proporzec zastępu. Nie bez 
znaczenia jest to, czy nasz kurs posiada własne 
logo i nazwę – wówczas łatwiej będzie nam przygo- 
tować takie gadżety jeszcze przed kursem. 
Oczywiście własnoręczne przygotowywanie koszu-

4. Kotler Philip, Marketing, 2005, s. 618.
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lek przez kursantów podczas kursu ma pewien urok, ale prasowanki wykonane żelazkiem czy 
popularne parę lat temu „nadruki” farbą akrylową przy użyciu szablonu mają niestety dużo słabszą 
jakość niż profesjonalny sitodruk, flex czy haft. Koszulki z logo to już nie nowość, ale szcze-
rze polecam Wam podobne potraktowanie tematu chust i koszulek. Chusty z kursowym 
logo mają jeden duży atut – można je ubierać na każde zajęcia, trochę na skautową modłę, 
trochę w duchu munduru polowego, ale na pewno wygodnie i… widocznie! Na kursach, 
które organizowałam, stosowaliśmy też nadruki na proporcach zastępów - zszyte wcześniej  
z dwóch stron proporczyki, opatrzone kursowym logo z jednej strony trafiały do rąk kursantów, 
którzy malowali lub wyszywali na nich nazwy i godła swoich zastępów. Nie każdemu pewnie 
przypadnie do gustu takie półproduktowe rozwiązanie, ale według mnie na jego korzyść 
przemawia na pewno fakt, iż na trwającym tydzień kursie każda sekunda jest cenna.

Szczególną formę gadżetu stanowią materiały szkoleniowe w postaci dokumentów czy 
opracowań na dany temat. Ważna jest przede wszystkim ich zawartość merytoryczna, ale 
również wygodne w użyciu, funkcjonalne ich opracowanie - z czytelnie przygotowanych 
materiałów kursanci będą korzystali również po zakończeniu szkolenia. Jeśli chcemy uatrakcyjnić 
formę tego typu materiałów lub opracowań, warto opatrzyć je jednolitym nagłówkiem  
i stopką np. z logo i nazwą kursu – jeśli taki materiał wypadnie niechcący z segregatora łatwo 
trafi do niego z powrotem. Z moich doświadczeń wynika, że nie warto zarzucać kursantów 
zbyt dużą ilością materiałów na wstępie – lepiej uzupełniać je sukcesywnie w trakcie trwania 

kursu. Pewną trudność stanowią materiały 
rozdawane jako dodatek poszerzający czy wzbo- 
gacający dany temat – sama idea jest cenna, ale 
w praktyce często dzieje się tak, że jeśli kursanci 
nie będą mieli szansy się z nimi zapoznać  
w trakcie kursu i w jakiś sposób przepracować, 
to tym bardziej po kursie nikt do nich nie 
zajrzy. Dobrze, żeby kursanci zapoznali się 
z niektórymi materiałami np. Statutem ZHP, 
regulaminami i instrukcjami jeszcze przed 
kursem – oszczędzimy w ten sposób sporo 
czasu na ich czytanie, a w trakcie zajęć 
dotyczących danego tematu będziemy mogli 
również odwoływać się do wiedzy kursantów 
(patrz więcej: 5.5 Materiały po zajęciach).

Jeśli chcecie iść z duchem czasu i macie odpowiedni budżet - możecie również zainwestować  
w bardziej współczesne narzędzie gromadzenia i przechowywania danych, czyli pamięć USB. 
Idąc krok dalej można się pokusić o wygrawerowanie na takim nośniku logo i nazwy kursu. Można 
na nim zgromadzić dokumenty i opracowania w wersji elektronicznej, materiały wypracowane 
podczas kursu, zdjęcia z niego. Na kursach organizowanych w formie śródrocznej może być  
to dobre narzędzie do uzupełnienia, dogrywania materiałów po każdym weekendzie. Tańszą 
wersją jest oczywiście płyta CD lub DVD – myślę, że jeszcze przez parę lat można ją będzie  
z powodzeniem stosować, zanim wyjdzie z użycia (Patrz więcej: 5.5 Materiały po zajęciach).

Jaką rolę pełnią jeszcze gadżety? Na pewno mogą zwiększać satysfakcję z udziału w kursie  
(bo chyba każdy lubi dostawać prezenty) i poczucie, że forma została przygotowana profesjonalnie, 
z dbałością o szczegóły i o uczestników kursu. To zawsze podnosi wartość szkolenia w oczach 
uczestników. Gadżety stanowią również miłą pamiątkę z kursu - ciekawym pomysłem 
może być np. wręczanie uczestnikom na zakończenie wspólnego, zrobionego i wywołanego 
wcześniej zdjęcia całego kursu. Czysto użytkową rolę pełnią identyfikatory, które również 
można zakwalifikować do gadżetów, choć osobiście uważam, że przydają się one tylko podczas 
pierwszych dni kursu oraz na zajęciach prowadzonych przez gości (minusem identyfikatorów jest 
to, że trochę uczą lenistwa i grupa wolniej uczy się imion pozostałych osób). Gadżety mogę też 
informować o tym, że kurs był dotowany przez firmę, instytucję lub jest organizowany 
na danym terenie, w konkretnej miejscowości np. drobiazgi z logo sponsora, herbem miasta. 

Kiedy wręczać gadżety uczestnikom kursu? Tu najlepiej zdać się na logikę i zdrowy 
rozsądek. Materiały i przedmioty użyteczne  w trakcie trwania kursu np. segregator, notatnik, 
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długopis, identyfikator – najlepiej rozdysponować na wstępie. Elementy obrzędowości takie, jak 
chusta czy koszulka kursowa – też na początku, ale może warto wręczać je w jakiś szczególny, 
związany z obrzędowością kursu sposób? Materiały pokursowe np. płyta z materiałami i zdjęciami, 
drobiazgi od sponsorów, pamiątki – zdecydowanie na pożegnanie.

Gadżety są też oczywiście formą promocji (dla hufca, kursu – jeśli decydujemy się  
na budowanie marki, dla ZHP generalnie), dobrze, jeśli będą też praktyczne i przydatne 
zarówno podczas kursu, jak i po nim. Opracowując i przygotowując kursowe 
gadżety pamiętajcie, żeby zadbać też o ich jakość. Nie wolno też zapomnieć  
o najważniejszym – gadżety są jedynie dodatkiem i w żaden sposób nie zrekompensują 
kiepskiego kursu.

Joanna Skupińska

5.5 Materiały po zajęciach

Większość z nas – kształceniowców przykłada wagę nie tylko do sposobów efektywnego 
przekazania kursantom nowej wiedzy, ale także jej utrwalania. Mówiąc kolokwialnie - chcemy, 
aby, poza najważniejszym dla nas zrozumieniem danej kwestii, uczestnicy „coś z tych zajęć 
wynieśli” – coś, do czego będą mogli wrócić, kiedy pamięć okaże się zawodna. Pytanie, które  
w tym kontekście często pada brzmi: czy powinni wynosić to „coś” we własnych notatkach 
czy w materiałach specjalnie w tym celu przygotowanych przez kadrę? Poniżej postaram 
się opisać zalety i wady obu wspomnianych rozwiązań.

Przewaga zeszytów polega na tym, że kursanci mogą zapisywać wszystko, co uznają  
za ważne (ja na kursach zapisywałam własne wnioski odnośnie pracy mojej drużyny, jakie 
przyszły mi do głowy podczas zajęć oraz nowe ciekawe zabawy, których wcześniej nie 
znałam), a nie tylko to, co ważne dla kadry. Znawcy tematu twierdzą, że notując wspomagamy 
swoją pamięć. Ponadto zeszyt, szczególnie taki w twardej oprawie, zdecydowanie trudniej 
niż plik kartek czy płytę zgubić czy zniszczyć oraz z reguły łatwiej doń później wrócić (nie 
potrzeba do tego specjalnych warunków np. komputera). Z drugiej strony, nie wszystko kursanci 
zdążą zapisać czy przerysować (np. schematy) podczas zajęć, więc siłą rzeczy ich notatki 
będą częstokroć niekompletne (szczególnie u tych, którzy nie wykształcili sobie jeszcze dobrej 
umiejętności sporządzania notatek). Co więcej, spisywanie z plansz podczas zajęć rozprasza 
kursantów i zabiera czas, stąd wielu prowadzących, którym zależy na maksymalnym skupieniu 
i zaangażowaniu uczestników prosi o nieotwieranie zeszytów podczas ich zajęć.

Repetytoria przygotowane przez kadrę są z reguły bardziej uporządkowane i poprawne 
merytorycznie – zakładamy, że przygotowujący je instruktor przyłożył się, aby sprawdzić 
przekazywane informacje, a także logicznie je ułożyć. Niestety, jeśli chcemy, aby było to zrobione 
dobrze, wymaga to sporego nakładu sił i dodatkowo obciąża kadrę programową naszego kursu.

Biorąc pod uwagę moje doświadczenia na tym polu sugeruję wariant pośredni tzn. zeszyt, 
w którym kursanci mogą zapisywać wszystkie swoje spostrzeżenia + materiały rozszerzające 
przygotowane przez kadrę. U nas na kursie sprawdzało się także wywieszanie plansz tworzonych 
podczas zajęć na korytarzach (lub w innych dobrze dostępnych miejscach). Spotykało się 
kursantów przepisujących ich treść do zeszytów w czasie wolnym, więc można uznać,  
że pomysł był trafiony. 

Kolejny popularny dylemat dotyczy tego, w jakiej formie przekazywać repetytoria (patrz także: 
5.4 Gadżety kursowe). Poniżej zamieszczam kilka znanych mi opcji:
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 Ä „kserówki” – Na plus należy tu zaliczyć fakt, że kursanci dostają materiał na bieżąco, mogą 
go sobie od razu wkleić, jeszcze raz przeczytać, dopytać prowadzącego zaraz po zajęciach 
o jakieś dodatkowe szczegóły. Niestety generują koszty, szczególnie, kiedy kadra ma mało  
czasu i nie dokonuje rzetelnej weryfikacji materiału pod kątem tego, co się naprawdę przyda 
kursantom, a co jest zbędne lub łatwo dostępne. W związku z tym jest to rozwiązanie 
nieprzyjazne środowisku.

 Ä nagrana płyta – Minusem płyt jest to, że kursanci dostają materiał po kursie i mogą zeń 
korzystać dopiero po powrocie do domu. Ze względu na prawie nieograniczoną ilość 
miejsca do zagospodarowania i relatywnie niski koszt płyt możemy „wrzucić” dużo więcej 
wiedzy, a nawet „gratisów” (np. można dograć zdjęcia z kursu i przydatne harcerskie 
grafiki). Ponadto nie ogranicza nas tekstowa forma materiału.

 Ä pliki zgrywane na pendrive – To rozwiązanie posiada wszystkie plusy i minusy materiału 
dostępnego na płycie oraz dodatkowo charakteryzuje się większą trwałością nośnika oraz 
mniej czasochłonnym procesem nagrywania.

 Ä pliki wysyłane mailem – To rozwiązanie posiada wszystkie plusy i minusy plików 
nagrywanych na pendriva z tą różnicą, że musimy się liczyć z jednofazowymi ogranicze-
niami przesyłu danych.

 Ä pliki zamieszczone na serwerze – To rozwiązanie posiada wszystkie plusy i minusy plików 
nagrywanych na pendriva z tą różnicą, że trzeba mieć dostęp do serwera.

Bez względu na to, jaką formę wybierzemy - warto się postarać. Materiał, do którego można 
później wracać wryje się w pamięć jako przykład naszego profesjonalizmu lub jego braku. 
Niektóre opracowania z kursu drużynowych służyły mnie i moim kolegom jeszcze lata  
po tym, jak się skończył. Poza tym, jeśli raz zadamy sobie trud, aby do danego tematu przygotować 
porządne repetytorium, będziemy mogli z niego korzystać latami (a także i inni prowadzący), 
ponieważ konspekty zajęć się zmieniają, ale sama przekazywana wiedza raczej nie.

Na koniec chciałabym jeszcze zasugerować, aby zbierać od kadry programowej 
materiały rozszerzające tematykę zajęć lub podsumowujące przekazywane 
wiadomości jako integralną część konspektu. Dzięki temu nie będą musieli dwa 
razy zapoznawać się z daną wiedzą i jest większa szansa, że nie będą tego zadania 
kończyć już na kursie.

Lucyna Czechowska

5.6 Pozostałe rady organizacyjne

Jak widzimy, wiele wyzwań organizacyjnych czeka przyszłą kadrę oraz komendanta Kursu 
Przewodnikowskiego. Na koniec rozdziału przedstawiam Wam kilka dobrych rad, dzięki którym 
Wasza głowa będzie spokojniejsza, a kurs lepiej przygotowany. 

 Ä Identyfikatory – jak sama nazwa wskazuje służą nam do „identyfikacji” kursanta. Powinno 
się na nich znaleźć: imię, nazwisko czy nawet środowisko, z jakiego przyjechał (w zależności 
od ilość środowisk, z których wywodzą się uczestnicy możemy wpisać: drużynę, szczep 
– dla tego samego hufca, hufiec – gdy uczestnicy są z jednej chorągwi, chorągiew – gdy 
mamy kursantów z całej Polski). Nie przesadzajmy jednak z ilością informacji, najważniejsza 
jest estetyka i widoczność imienia – bo po tym elemencie prowadzący będzie wiedział, 
jak ma zwrócić się do kursanta. Często takie identyfikatory są pamiątką dla kursanta, 
więc nie zapomnijcie o nazwie kursu czy nawet jego dacie. Z praktyki polecam butony  
z imionami i elementami ozdobnymi charakterystycznymi dla kursu.
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 Ä Przygotujcie podziękowania dla osób i instytucji, które udzieliły Wam wsparcia. 
Dobrze, żeby były one na tzw. poziomie. Gdy mamy do czynienia z jednostkami 
zewnętrznymi, zwłaszcza poważnymi urzędami, wręczmy dyplom w ramce lub antyramie 
z wyeksponowanym harcerskim emblematem: krzyżem harcerskim czy lilijką (zgodnymi 
z katalogiem identyfikacji wizualnej ZHP). Będzie to miły akcent, który zakończy Waszą 
współpracę, a tym samym pozostanie po Was w danej instytucji nie tylko pamiątka, ale  
i dobre wrażenie. Stawia to Was w dobrym świetle w kontekście dalszej współpracy, która 
może nawiązać się w przyszłości.

 Ä Zostawcie po sobie dobre wrażenie w miejscach biwakowania. Posprzątajcie i pozos-
tawcie miejsce tak, jak je zastaliście. O wszelkich szkodach poinformujcie niezwłocznie oso-
bę z zewnątrz, która jest odpowiedzialna  
za wynajmowane przez Was miejsce. 

 Ä Porządek w kadrówce! Ważny ze wzglę- 
du na utrzymanie ładu w materiałach pro-
gramowych, finansowych i dokumentacji. 
Jeżeli mamy „milion” rzeczy biurowych, 
drukarki, komputery i dochodzą nasze 
plecaki, ubrania, śpiwory i karimaty, trudno 
się odnaleźć. Ważne jest, aby wydzielić 
część sypialno-bytową i część biurową. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnie-
nie dwóch pomieszczeń dla kadry. 

 Ä Innym rozwiązaniem jest zorganizowanie 
kącika materiałów np. na korytarzu, gdzie  
mielibyśmy w jednym miejscu wszystkie 
artykuły papiernicze: nożyczki, kartony, kredki itp. również do dyspozycji uczestników. 
Jedynym niebezpieczeństwem jest niekontrolowany obieg materiałów, co może spowodo-
wać ich nieoczekiwane zaginięcie.

 Ä Organizacja sal zajęciowych – bezcennym jest mieć wszystko pod ręką w trakcie 
prowadzenia zajęć. Proponuję zatem umieścić materiały programowe w sali przeznaczonej 
do pracy – ułatwia to przygotowanie się do zajęć, prowadzenie ich – bo nie trzeba szukać 
wszystkiego w kilku miejscach, wizualnie mamy podgląd na to, czym dysponujemy lub  
co trzeba koniecznie uzupełnić. Jedynym chyba minusem, jakiego się doszukałam, jest fakt 
utrudnionego kończenia zajęć, bo w tle mógłby krzątać się już następny prowadzący, który 
przygotowywałby swoje miejsce pracy. 

 Ä Kiepskim rozwiązaniem jest prowadzenie zajęć w sali przeznaczonej do innych 
celów np. spania czy jedzenia. W takim układzie trudno jest przywołać atmosferę pracy  
i skupienia.

Natomiast idealnym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch sal zajęciowych, 
dzięki którym możemy zmieniać otoczenie uczestnikom, a prowadzący mają 
możliwość mentalnego przygotowywania się do swoich zajęć. Jedna z tych sal 
wieczorami może pełnić funkcję „klimatycznej” salki do rozmów, śpiewanek czy 
jako salka filmowa. W celu zmiany otoczenia, gdy nie mamy dwóch pomieszczeń 
zajęciowych, możemy wykorzystać chociażby korytarz.

Ilona Bachanek na podstawie tez własnych i Alicji Stańco
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6. Harmonogram kursowego dnia

Każdy wyjazd harcerski, w tym i Kurs Przewodnikowski potrzebuje dobrego harmonogramu 
dnia. Pierwszą rzeczą, którą należy rozstrzygnąć jest godzina pobudki. Jeśli zerwiemy się z łóżek 
zbyt wcześnie ryzykujemy, że część kursantów będzie aktywnie uczestniczyć dopiero w drugiej 
połowie pierwszych zajęć – kiedy ich przyzwyczajone do innego rozkładu dnia głowy „dojdą 
już do siebie”. Z drugiej strony, jeśli pozwolimy sobie na zbyt długie poranne lenistwo możemy 
doprowadzić do tego, że to ostatnie w ciągu dnia merytoryczne zajęcia, z powodu dojmującego 
zmęczenia, nie zostają przez część uczestników prawidłowo przeżyte. Równie ważna jest 
godzina, od której obowiązywać będzie cisza nocna. Powinna ona pozwolić na maksymalne 
wykorzystanie czasu na programową część dnia, ale równocześnie zapewnić wszystkim, w tym 
i kadrze, 7-8 godzin snu. W stworzone w ten sposób ramy powinniśmy włożyć poszczególne 
elementy kursowego dnia: zajęcia (których długość powinna wynikać z możliwości skupienia 
uwagi ich uczestników), posiłki (co najmniej 3, a najlepiej 5), a także czas na aktywność fizyczną 
i odpoczynek (które zapewniając kursantom regenerację czyną ich udział w zajęciach bardziej 
efektywnym).

Ważne, aby mieć ustalony harmonogram 
dnia, który będzie znany kadrze i uczestni-
kom i by się go trzymać (bez względu na to czy  
mamy do czynienia w formą HAL/HAZ czy biwa- 
kiem, warto wywiesić go w widocznym miejscu  
np. na tablicy ogłoszeń). To duże ułatwienie 
organizacyjne, które nie tyle dyscyplinuje 
kadrę i uczestników, ale przede wszystkim daje  
pewien komfort i pewność, że w natłoku róż-
nych aktywności znajdzie się czas na odpo-
czynek. Minusem takiego harmonogramu jest  
jego mała elastyczność, dlatego warto czasem 
odstąpić od kurczowego trzymania się 
go. Jeśli wpadnie nam do głowy pomysł 
na fantastyczną, trwającą kilka godzin grę 
w terenie i trudno będzie zrealizować przerwę 
w trakcie, to po prostu jej nie róbmy. Jednak 
dajmy wówczas kursantom więcej czasu  
na odpoczynek po takiej aktywności. Kwestię 
drugiego śniadania czy podwieczorku spo-
kojnie można wtedy załatwić za pomocą 
suchego prowiantu „na drogę”.

Przykładowy harmonogram dnia  
może wyglądać tak:

7.30 Pobudka

7.40 Gimnastyka i toaleta poranna

8.00 Śniadanie 

8.40 Apel

9.00 Zajęcia programowe – blok I (2 h)

11.00 Przerwa ciasteczkowa

11.30 Zajęcia programowe – blok II (2 h)

13.30 Obiad

14.30 Przerwa poobiednia

15.00 Spacer

15.30 Zajęcia programowe – blok III (1,5 h)

17.00 Podwieczorek

17.30 Zajęcia programowe – blok IV (1,5 h)

19.00 Kolacja

19.40 Zajęcia programowe – blok V (1,5 h)

21.10 Przerwa

21.20 Podsumowanie dnia

22.00 Toaleta wieczorna

23.00 Cisza nocna 

Joanna Skupińska  
i Lucyna Czechowska
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6.1 Godziny zajęć oraz przerwy pomiędzy zajęciami

W zależności od wieku mamy inne potrzeby, inaczej reagujemy też na to, co się dzieje wokół 
nas. Bodźce zewnętrzne docierają do nas w różnym stopniu, zmienia się nasza percepcja. Dla 
przykładu: znacznie dłuższą ilość czasu potrzebujemy na wykonanie tych samych czynności 
mając lat osiem niż mając lat szesnaście. Małe dzieci nie potrafią długo skupiać się na jednej 
rzeczy, dlatego w większości polskich szkół nauczyciele robią przerwę w momencie, kiedy widzą, 
że dzieci tracą koncentrację i zaczynają przeszkadzać sobie i innym. W starszych klasach plan 
lekcji i przerw jest sztywno ustalony, a i organizm nastolatka jest już w stanie wytrzymać 45 minut 
w skupieniu. Warto zauważyć, że półtora- czy dwugodzinne zajęcia na studiach nie są niczym 
niezwykłym, ale wiąże się to również z dłuższymi przerwami. Morał z tego taki, że długość zajęć 
oraz częstotliwość przerw powinna być dostosowana do wieku uczestników kursu. 

Z mojego doświadczenia wynika, że dobrze sprawdza się harmonogram dnia podzielony 
na 5 bloków zajęciowych: 2 poranne, 2 popołudniowe i 1 wieczorny. W naturalny sposób 
dłuższe przerwy wypadają pomiędzy poszczególnymi blokami i dobrze jest powiązać  
je z możliwością przegryzienia czegoś i „uzupełnienia płynów”. 

Podział na bloki zajęć trwające 1,5 – 2 h nie skutkuje koniecznością rozdziału treści zajęć, dwa 
sąsiednie bloki z powodzeniem mogą dotyczyć tego samego tematu. W przypadku takich 
podwójnych bloków, stanowiących de facto jedne zajęcia prowadzący ogłasza po prostu przerwę 
mniej więcej w ich połowie, po zakończeniu jakiegoś ćwiczenia lub podsumowaniu danego 
wątku.

Czasem warto podejść do kursantów jak do przedszkolaków i zrobić im krótką przerwę, 
kiedy zaczynają się wiercić, błądzić wzrokiem po suficie albo ziewać (a potem przy ewaluacji 
zastanowić się czy nasze zajęcia na pewno były ciekawe). Pamiętajmy jednak, że bez dłuższych 
przerw zarówno uczestnicy, jak i kadra szybko dojdą do kresu sił, a zmęczony człowiek – 
ani dobrze nie przyswoi wiedzy – ani dobrze jej nie przekaże.

Zaplanowanie przerw w odpowiedniej ilości i długości to, moim zdaniem, jeden z ważnych 
obowiązków organizatora kursu. Do uczestników należy zaś to, aby z tych przerw skorzystać.  
Po co jest przerwa? Przede wszystkim jest to chwila odpoczynku, szansa by dotlenić organizm, 
rozprostować się, odpocząć psychicznie, zjeść coś, zrelaksować się. Jest ona również okazją,  
by trochę się powygłupiać, porozmawiać o wspólnych sprawach, lepiej się poznać – to czas 
na tzw. drugie życie grupy. Każdy uczestnik może mieć inny pomysł na spędzenie przerwy, 
wynikający bezpośrednio z jego potrzeb. 

To, co podczas danej przerwy zrobią uczestnicy kursu jest poniekąd uwarunkowane tym, 
ile ona trwa. Krótkie przerwy można wprowadzać na bieżąco, kiedy prowadzący widzi, że kursanci 
tracą koncentrację i przeszkadzają nie tylko sobie, ale i innym. Pięciominutowa przerwa zazwyczaj 
starcza na pójście do toalety, ale jeśli będą tam kolejki, to uczestnicy będą musieli zaraz biec 
z powrotem na zajęcia. Jest to dobra okazja dla prowadzącego do przewietrzenia 
sali, jeśli zajęcia odbywają się w budynku, ale za krótka, jeśli chcemy dać kursantom 
szansę na odpoczynek lub/i posiłek. W tym przypadku przerwa powinna się wydłużyć 
do co najmniej 15-20 minut. Szczególną przerwą, która powinna obowiązkowo 
pojawić się w harmonogramie dnia, jest przerwa poobiednia, trwająca nie mniej 
niż pół godziny.

Joanna Skupińska
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6.2 Posiłki na kursie

Człowiek głodny nie myśli logicznie, jest rozdrażniony i do tego mało efektywny. Kursanci 
mają dość spore zapotrzebowanie energetyczne, ponieważ zwykle ich dzień opiera się na 
całodziennym wysiłku fizyczno-intelektualnym. W związku z  tym, że potrzeby fizjologiczne 
kursantów i kadry powinny stanowić priorytet, należy zadbać o minimum trzy podstawowe 
posiłki: śniadanie, obiad, kolację, aczkolwiek mile widziane (dla zdrowia i dla efektywności) 
jest drugie śniadanie i podwieczorek. Drugie śniadanie i podwieczorek mogą być owocem 
czy słodkością w przerwie zajęciowej lub też w formie przerwy ciasteczkowo-kawowej. 

Pokarmy, jakie spożywamy, mają zdecydowany wpływ na nasz organizm, na jego kondycję, 
odporność na choroby i stres, dlatego warto zadbać o to, żeby posiłki były różnorodne i smaczne 
oraz aby każdy mógł się najeść. Posiłki to nie tylko jedzenie – to także napoje, dlatego warto 
zapewnić kursantom i kadrze wodę, herbatę czy inne napoje, które będą dostępne przez cały 
dzień. Można zrobić kącik herbaciano-kawowy z dostępnym czajnikiem. 

Przygotowując się do kursu warto zwrócić uwagę na to, czy pojawi się ktoś ze specjalną dietą. 
Jest coraz więcej osób, które nie mogą jeść czegoś ze względów zdrowotnych, mają uczulenie 
na jakieś składniki, są bezglutenowcami czy wegetarianami. O takich osobach należy pamiętać  
i zapewnić im możliwość codziennego żywienia (patrz więcej: 4.2.2 Zawartość ankiety aplikacyjnej, 
w tym niezbędne zgody i oświadczenia).

Posiłki odgrywają nie tylko istotną rolę dla organizmów kursantów, ale także są elementem 
działania zastępami i budowania współodpowiedzialności kursantów za kurs. Jest 
to sposób pracy zgodny z metodą harcerską, w którym kursowe zastępy mogą wykazać się  
we wspólnym działaniu. Zastępy mogą przygotowywać bądź pomagać przygotowywać posił-
ki (jeśli nie robimy ich samodzielnie), pełnić służbę w stołówce i sprzątać po jedzeniu. 

Ważne jest, by kadra jadła posiłki z kursantami, a nie - kiedy ma na to czas 
(patrz także: 6.5.1 Dlaczego kadra także musi spać). Jest to element kursu spajający 
grupę i pozwalający na całkowicie luźne poznanie siebie nawzajem. Często  
w trakcie posiłków pojawiają się najbardziej interesujące tematy do rozmów  
i pytania w kierunku kadry o najbardziej nurtujące tematy. Dodatkowo wspólne 
posiłki to pokazanie kursantom jak powinni działać w swoich drużynach.

Julianna Zapart na podstawie tez własnych i Hanny Musur

6.3 Aktywność fizyczna na kursie 

Według lekarzy i wielu specjalistów regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na or- 
ganizm, funkcjonowanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby, 
więc także podczas Kursu Przewodnikowskiego powinniśmy o to zadbać. Jeśli chodzi o dzieci  
i młodzież powinni oni poświęcać 60 minut dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej 
lub dużej intensywności fizycznej (według stanowiska American Heart Association, 2005 r.). 
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Co możemy zrobić, aby zapewnić aktywność fizyczną? Niekoniecznie musimy zmuszać siebie 
i kursantów do godzinnego biegania codziennie, ale warto zainwestować w aktywne formy 
pracy. Chyba najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest forma porannej rozgrzewki, która 
pomaga także rozbudzić się oraz daje zastępom możliwość zaangażowania się w przygotowanie 
czegoś niekonwencjonalnego dla innych. Nieodłączną formą powinna być wędrówka, bo prze- 
cież kurs skierowany jest do wędrowników, dla których jest ona podstawową formą pracy. 
Inną opcją są zajęcia rekreacyjno-sportowe, na które warto znaleźć czas w trakcie kursu,  
np. w formie gier ruchowych na świeżym powietrzu podczas ciszy poobiedniej (bitwy śnieżne 
czy przykładowe gry i zabawy do wykorzystania w drużynach). Warto wziąć pod uwagę,  
że niektórzy odpoczywają właśnie w ruchu, a dodatkowo ćwiczenia fizyczne katalizują proce-
sy w grupie, szczególnie jeśli kadra też się bawi (niemniej powinna chcieć się bawić, nie może  
to być narzuconym obowiązkiem). 

Przy organizowaniu aktywności fizycznych podczas kursu istotne jest racjonalne 
podejście, ponieważ fakt, że my przejedziemy rowerem 50 kilometrów w krótkim 
czasie w trakcie kursu, nie znaczy, że kursant też. A przecież przy organizacji kursu 
chcemy zapewnić możliwość wzięcia udziału każdemu, kto tego kursu potrzebuje  
i nie wykluczać nikogo tylko ze względu na pewne ograniczenia zdrowotne.

Julianna Zapart na podstawie tez własnych i Hanny Musur

6.4 Podsumowanie dnia 

Zapewne każdy z nas słyszał, a pewnie nawet przeżył podsumowanie dnia – na kursie, obozie, 
biwaku, czy rekolekcjach. Za każdym razem wyglądało to inaczej. Często związane było ono 
ściśle z fabułą wydarzenia. Podsumowanie dnia na kursie ma szczególne zadanie. Jego celem 
powinno być podsumowanie programu dnia, przypomnienie pewnych zasad (jeżeli trzeba), 
rozwiązanie problemów, które pojawiły się wśród kursantów (w całej drużynie kursowej) lub 
między kursantami a kadrą. Można także wyróżnić szczególną postawę, zastosować pochwałę 
w grupie dla osób wyróżniających się. Jest to chwila, w której spotyka się całość kursantów 
i kadry bez nacisku na czas i zdobywanie wiedzy.

Co do pory dnia na podsumowanie go, to stosuje się wieczór dnia kończącego się, bądź pora-
nek lub ciszę poobiednią dnia następnego. Najlepiej jednak organizować podsumowanie  
na koniec dnia, przed ciszą nocną, aby można było podsumować cały dzień i kwestie  
do rozważenia zostawić na noc tak, by kursanci mogli się z tym przespać, a zarazem nie stanowi 
to zbyt dużej przestrzeni czasowej między wydarzeniami a ich podsumowaniem. 

Każde podsumowanie nie powinno trwać zbyt długo, a zwłaszcza to wieczorne. Często potrafi 
się mocno przedłużyć bez sensownego powodu – wyczucie przeprowadzającego powinno 
wskazać dobry moment zakończenia. Aby uniknąć takiego zbytecznego przeciągania, a zarazem 
nie zapomnieć o najważniejszych rzeczach, warto przygotować wzór/opis/scenariusz pod-
sumowania dnia – pozwoli on poruszyć wszystkie ważne kwestie nie zapominając o niczym 
i niezależnie od prowadzącego podsumowanie będzie miało podobny kształt (ważne, jeżeli 
podsumowanie organizować będziemy w zastępach, aby nie skończyło się tym, że na jednym 
będzie pytanie o problemy i koniec, a na drugim będzie zawiązywana przyjacielska więź).

Podsumowanie dnia prowadzone może być:

A. w zastępach: daje możliwość swobodnych interakcji i zaufania między kadrą 
a kursantami.  Kadra ma bezpośredni kontakt z uczuciami kursantów. Jest to związane 
z większą otwartością osób w małej grupie niż w dużej (a to szczególnie istotne przy 
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rozwiązywaniu problemów wewnątrz drużyny kursowej i między drużyną a kadrą). W tej  
formie podsumowania najlepsza jest obserwacja relacji w grupie i zmian w nich.
Pozwala także na zgłębienie problemów jednostkowych i bardziej szczegółową informację 
zwrotną: w tym samym czasie w różnych zastępach można wysłuchać i przekazać 
informację zwrotną większej liczbie kursantów. Utrudnione jest zaś rozwiązanie problemów 
wewnątrzgrupowych. Podsumowanie dnia w zastępach wiąże się jednak także z tym,  
że każdy opiekun musi przekazać tą samą informację dla każdego zastępu osobno. 
Bardzo trudno jest także ustalić coś całością kursu. Wymaga także dużego zaangażowania 
kadry i zaufania do niej ze strony komendanta i pozostałych członków kadry – na każdy 
zastęp potrzeba osobnego, kompetentnego i zaufanego członka kadry jeśli podsumowanie 
ma przebiegać sprawnie. 

B. całością drużyny kursowej: przy takim podsumowaniu do wszystkich docierają te sa-
me informacje i swobodnie można rozwiązać problemy międzygrupowe czy między 
kursantami a kadrą. Zdecydowanie ogranicza jednak wpływ na postawy kursantów,  
bo jest luźniejszy kontakt niż przy podsumowaniu zastępami, nie ma tu praktycznie 
czasu na zgłębienie problemów jednostkowych. Może być bardzo czasochłonne, jeżeli  
odnieść się mamy do indywidualnych lub zastępowych problemów, postaw.

Nie trzeba rezygnować z zalet podsumowań w zastępach i całością kursu - można połączyć 
podsumowanie dnia całością z podsumowaniem dnia w zastępach – np. na całościowym 
przekazujemy tylko ogólne informacje organizacyjne, a na podsumowaniu w zastępach 
dajemy i otrzymujemy informację zwrotną, rozwiązujemy problemy grupowe. Jednak 
wówczas szczególnie należy uważać na całościowy czas podsumowania.

W podobny sposób można przełożyć podsumowanie dnia na akcjach szkoleniowych, 
gdzie odbywa się równolegle kilka kursów. Wówczas najpierw odbywa się podsumowanie dnia  
w drużynach kursowych, a następnie jest podsumowanie całej akcji szkoleniowej. Bardzo ważne 
jest, aby zachować tu pewne proporcje. Jeżeli pracujemy zastępami podczas kursu i chcemy mieć 
podsumowanie w tej najmniejszej grupie, to organizowanie trzech podsumowań będzie bardzo 
męczące. Wtedy lepszym rozwiązaniem jest podsumowanie w zastępach z informacją zwrotną  
i w zależności od ilości ogłoszeń: albo, informacje wewnątrzkursowe przekazywane są w zastępach 
i na podsumowaniu dnia akcją szkoleniową jest już tylko przypomnienie ogłoszeń organizacyj-
nych i wspólne obrzędowe zakończenie; albo, jeżeli informacji wewnątrzkursowych jest więcej, 
to lepiej zrobić podsumowanie dnia drużyną kursową z ich przekazaniem, a podsumowaniem 
dnia całą akcją będzie tylko powiedzenie wszystkim „dziękuję” i obrzędowe zakończenie.

W kwestii obrzędowości podsumowania dnia – zwłaszcza przy akcjach szkoleniowych 
– istotne jest to, czy fabuły kursów łączą się: jeżeli nie to, słuszniej będzie zorganizowanie 
fabularnego zakończenia dnia z podsumowaniem zastępami i kursami. Zwrócić należy uwagę, 
aby podsumowanie dnia było także elementem fabularnym. Tu w zależności w jakim „świecie” się 
obracamy, możemy wykorzystać następujące elementy:

 Ä podsumowanie przy ognisku, w kręgu (fabuła indiańska lub puszczańska – może to też być 
czas na naniesienie koralików czy piórek na indiańskie naszyjniki wiedzy i doświadczenia 
bądź kostury),

 Ä zakończenie każdego dnia powiastką filozoficzną, cytatem skłaniającym do refleksji  
(np. w fabule uniwersyteckiej lub dotyczącej mądrości Dalekiego Wschodu).

 Ä Odkopanie kapsuły czasu, gdzie będą umieszczone informacje na podsumowanie i wkładany 
jakiś symboliczny przedmiot związany z mijającym dniem (np. fabuła oparta o podróże  
w czasie, czy międzyplanetarne),

 Ä w fabułach opartych na literaturze podsumowanie dnia może być prowadzone 
przez jedną z postaci (w zależności od koncepcji i wybranego utworu może  
to być codziennie ta sama postać, bądź każdego dnia inna. Nie tylko urozmaici 
to podsumowanie, ale może także pozwolić na zwracanie każdego dnia  
na inne akcenty rozwoju, które poruszane będą w zależności od wiodącej 
cechy np. w kwestiach świadomości bycia wychowawcą i osobistego 
przykładu, czy ważności samodoskonalenia).

Alicja Stańco
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6.5 Sen i odpoczynek na kursie
Ukryć się nie da, że sen i odpoczynek to naturalne potrzeby każdego człowieka, więc i w czasie 
kursu nie może tego zabraknąć. Według licznych badań na temat snu, człowiek powinien przespać 
codziennie od 7 do 9 godzin. Nocny wypoczynek ma ogromne znaczenie dla samopoczucia, 
zdrowia fizycznego, a także aktywności i skupienia w czasie zajęć. Wyspany kursant przyswoi 
więcej informacji, ale też będzie bardziej efektywny, komunikatywny i nie zaśnie nam 
na zajęciach, a do tego po silnym wysiłku intelektualnym czy fizycznym zregeneruje organizm. 
W kontekście zdrowia psychicznego sen przeciwdziała przygnębieniu i apatii, wzmaga 
poczucie zadowolenia, łagodzi stany emocjonalne oraz pomaga w odreagowaniu stresu, 
co wpływa korzystnie na kursantów, dla których niekiedy kurs jest ogromnym wyzwaniem 
psychicznym i fizycznym.  

Dlatego nie ma sensu zrywać kursantów bladym świtem (oczywiście odpowiednio wcześniej 
może wstać zastęp służbowy, jeśli jest potrzeba, aby robił coś przed pobudką). Według mnie 
czas pomiędzy 7.00 a 8.00 jest dobry na pobudkę, ponieważ jest wtedy wystarczająco dużo 
czasu na toaletę poranną, przygotowanie się do śniadania i wszelkie inne poranne potrzeby (przy 
założeniu, że zajęcia programowe zaczynają się o 9.00-9.30).

Moim zdaniem, ideałem jest zakończenie zajęć merytorycznych przed godz. 20.00, ale 
w praktyce najczęściej jest to 22.00 (wliczając podsumowanie dnia). Wyjściem z takiej sytuacji 
są lżejsze tematy lub ciekawsza forma ostatnich zajęć (każde zajęcia powinny być ciekawe, 
aczkolwiek w tych warto postawić bardziej na formę niż ilość przekazywanych treści), która 
pobudzi drużynę kursową do myślenia. Inną opcją jest wydłużenie kursu, aby móc przeznaczyć 
czas po kolacji na zajęcia programowe, które będą całkowicie luźne bądź nieobowiązkowe. Taka 
godzina zakończenia zajęć pozwoli na dotrzymanie zasady 7 – 8 godzin snu oraz przeznaczenie 
kilku chwil na przygotowanie się do snu, odsapnięcie po całym dniu zajęć oraz na życie grupy poza 
zajęciami. Najlepiej na początku kursu ustalić z kursantami, że maksymalnie o danej godzinie 
(np. o 23.30) są w łóżkach – można im udostępnić miejsce do oglądania filmu, śpiewogrania  
i przestrzegać realizacji tego założenia. Jak wiemy, nie są to dzieci, więc o 22.00 niekoniecznie 
zasną. Warto powołać się w tej sytuacji na ich odpowiedzialność jako przyszłych instruktorów, 
bo przecież będą tego samego wymagać od swoich podopiecznych. Pamiętajmy także, że sen 
kursanta pozwala kadrze na sen – połączenie wyspanych kursantów i wyspanej kadry owocuje 
lepszymi efektami działań i łatwiejszą współpracą. Kadra to przecież normalni ludzie, którzy 
też mają prawo do snu i wypoczynku. I tutaj pojawia się odpowiedzialne zadanie komendanta 
kursu, a mianowicie zadbanie o to, aby kadra kursu w nocy spała, a nie przeznaczała tego czasu 
na inne sprawy, jak np. przygotowywanie zajęć na kolejny dzień (patrz więcej: 6.5.1 Dlaczego 
kadra także musi spać).

Kadrze i uczestnikom często przychodzą do głowy gry i alarmy nocne – są one oczywiście 
możliwe. Jednak przy ich planowaniu trzeba się wykazać dużą dozą rozsądku i odpowiedzialności. 
Jeżeli bardzo chcemy, zaplanujmy to tak, aby skończyło się o takiej godzinie, żeby pozostało nadal 
8 godzin na sen. Na nieco dłuższe i swobodniejsze formy możemy pozwolić kursantom w ostatnią 
noc, jeżeli na drugi dzień nie mają już zajęć, a czeka ich tylko spakowanie się i posprzątanie  
po sobie.

Oczywiście nie tylko noc jest czasem na odpoczynek i sen, także w ciągu dnia powinien się 
znaleźć czas na regenerację sił i odsapnięcie. Jest nim cisza poobiednia, kiedy to właśnie 
kursant odpoczywa, zażywa świeżego powietrza czy realizuje zadania kursowe (patrz 
więcej: 6.1 Godziny zajęć oraz przerwy pomiędzy zajęciami). Warto zachęcać uczestników kursu 
do spaceru czy zwykłego przewietrzenia się w czasie ciszy poobiedniej, co rewelacyjnie wpływa 
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na regenerację i dotlenienie organizmu (patrz więcej: 6.3 Aktywność fizyczna na kursie). 

Od samego początku bardzo istotne w kwestii snu i odpoczynku jest zwrócenie 
uwagi kursantom, że czas ten służy odpoczynkowi, regeneracji czy spaniu, dlatego 
nawet, jak sami tego nie potrzebują, to niech pozwolą innym na to. Często  
to wymaga wyrzeczeń w pewnych kwestiach, ale jest to najzwyklejszy szacunek 
do drugiego człowieka.

Julianna Zapart  
na podstawie tez własnych i Hanny Musur

6.5.1 Dlaczego kadra także musi spać

Kurs, niezależnie od tego, czy jest w formie weekendowej, czy obozu/zimowiska zawsze kadrę 
wyrywa z codziennych obowiązków, jakimi są: praca, studia, dom. Często duża liczba 
naszych zajęć koreluje z przygotowaniem pewnych rzeczy na ostatnią chwilę – np. konspektów 
czy materiałów do zajęć. Wiąże się to z tym, że kończymy je (miejmy nadzieję, że tylko kończymy, 
a nie całkowicie tworzymy) już na samym kursie, najczęściej w nocy, bo wtedy jest czas  
na wszystko – zapominając o tym, że wtedy jest czas przede wszystkim na sen.

Przy planowaniu kursu wyznaczamy dla uczestników ciszę nocną. Pilnujemy ich, aby poszli 
spać, bowiem istnieje potrzeba, aby byli wyspani na zajęciach. To samo dotyczy kadry. Wyspana 
kadra efektywniej pracuje podczas zajęć – lepiej tłumaczy, składniej wysławia się, ma więcej 
cierpliwości, lepiej rozumie pytania od kursantów. Wpływa to bezpośrednio na wysoki poziom 
zajęć, a przecież na nim nam zależy. Poza tym, gdy kadra idzie spać wraz z kursantami 
(lub w krótkim czasie po nich), nie przeszkadza im w tak ważnym dla nich wypoczynku 
podczas szkolenia. Ponadto, mając w świadomości, że kadra kursu podczas niego jest szczególnie  
na celowniku jako wzorzec dla przyszłych instruktorów, dobrze jest, aby przekazywała także swoim 
zachowaniem to, czego ich uczy: stosowania tych samych reguł wobec siebie, co wobec innych 
– jeśli chcemy wymagać, aby kursanci spali, to sami powinniśmy się kłaść. Przede wszystkim, jeśli 
chcemy, aby potem oni – jako kadra drużyn, biwaków i rajdów spali podczas nich, to musimy 
pokazać im nie tylko, że tak się powinno, ale także, że tak się da.

Kadra powinna spać nie tylko ze względu na kursantów, ale także ze względu na sam zespół 
instruktorów pracujących przy tworzeniu kursu. Wyspana kadra ma dla siebie więcej 
cierpliwości i zrozumienia. Gdy wszyscy członkowie kadry idą spać w tym samym czasie 
podczas ciszy nocnej, to nie ma problemu z wzajemnym przeszkadzaniem sobie, gdy 
jedni już idą spać, a drudzy kończą zajęcia lub chcą sobie pograć na gitarze i pośpiewać.  
Co więcej, aby móc spokojnie spać podczas kursu, wymaga to od prowadzących wcześniej- 
szego przygotowania zajęć i materiałów do nich (najczęściej całkowicie przed kursem) – 
wiąże się to z koniecznością poświęcenia większej ilości czasu przed kursem i trudniejsze 
przewiezienie potrzebnych materiałów, ale prawdopodobnie łączy się to także z lepszym 
ich przygotowaniem (nie robimy ich w pośpiechu, zmęczeniu, po nocach; a w domu często 
mamy większe możliwości wykorzystania różnych przedmiotów, do których na samym kursie 
nie będziemy mieć dostępu). Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość dostępu do dwóch 
sal dla kadry – jednej tylko do spania, a drugiej jako roboczej, gdzie ewentualnie można 
kończyć przygotowywanie niektórych elementów zajęć (np. tych, które ciężko przewieźć)  
(patrz więcej: 5.6 Pozostałe rady organizacyjne).

Przespane noce wiązać się mogą ze słabszą integracją kadry, gdyż w ciągu dnia rozchodzimy 
się na zajęcia, a wieczorem robiona jest tylko krótka odprawa i idziemy spać. Jednakże problem 
ten można rozwiązać (a nawet powinno się) podczas wcześniejszych spotkań 
kadry, takich jeszcze przed kursem oraz na podsumowaniu kursu.

Kolejna zaleta przespanych na kursie nocy – wyobrażasz sobie Druhu, Druhno,  
że wracasz z tygodniowego kursu i nie musisz nic odsypiać? Po prostu wracasz 
do domu i możesz zająć się od razu przygotowaniem do pracy, na uczelnię lub bez 
przeciążania organizmu spotkać się z rodziną. To nie jest tylko marzenie!

Alicja Stańco
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Jak każde harcerskie działanie Kurs Przewodnikowski należy podsumować i wyciągnąć wnioski  
na przyszłość. Poniższy rozdział poświęcony jest spostrzeżeniom odnośnie tego, dlaczego 
ewaluacja jest tak ważna oraz jak ją najefektywniej przeprowadzić.

Po pierwsze, zdecydowanie najlepiej, aby zrobiła ją cała kadra kursu, a już przynajmniej stała 
kadra, czyli jego komenda. Sytuacja, kiedy formę podsumowuje sam komendant, jest gorsza 
z dwóch powodów. Po pierwsze „co dwie głowy to nie jedna” . Jedna osoba nie jest w stanie być 
wszędzie i widzieć wszystkiego, a nawet, jeśli by była, każde zdarzenie czy rozwiązanie wygląda 
inaczej, w zależności od tego, kto je ocenia. Warto zebrać uwagi i komentarze od jak największej 
ilości uczestników i obserwatorów poszczególnych elementów kursu po to, aby podsumować  
go kompleksowo, gruntownie i wieloaspektowo. Po drugie, uczestnictwo w ewaluacji jest cennym 
doświadczeniem dla tych kształceniowców, którzy zdobywanie BOKK mają jeszcze przed sobą. 
Nawet jeśli sami z siebie niewiele wniosą do dyskusji, to współuczestnicząc w wypracowywaniu 
wniosków na przyszłość będą się z nimi dalece bardziej identyfikować, a w pewnej perspektywie 
czasowej to właśnie oni zorganizują kolejne kursy...

Kontynuując wątek brania pod uwagę tych, którzy przyjdą na to pole służby po nas - wnioski 
warto spisywać tak, aby były do wglądu za rok, dwa, a nawet pięć lat. Bez względu na to, czy 
piszemy je dla siebie, bo wiemy, że kolejny Kurs Przewodnikowski wyjdzie również „spod naszej 
ręki” (pamięć bywa naprawdę ulotna), czy dla „przyszłych pokoleń”, wskazane jest, aby pomysły 
i uwagi zapisywać w formie pełnych zdań (a nie ich równoważników) oraz wraz z uzasadnieniem. 
Ponieważ wyniki ewaluacji powinny się znaleźć w sprawozdaniu dla komendy hufca/chorągwi, jest 
to świetna motywacja do realizacji niniejszego postulatu. Nie tylko wymusza pisanie pod kątem 
odbiorcy, którego „tam” nie było, ale także zapewnia przechowywanie wniosków w „miejscu” 
dostępnym dla każdego kolejnego organizatora (co w przypadku prywatnego komputera 
komendanta danego kursu nie zawsze się sprawdza).

Co do terminu, w jakim należy dokonać ewaluacji, to sądzę, iż najlepiej podejść do niej  
po około tygodniu od zakończenia formy. Podsumowywanie już po powrocie do domu 
niweluje problem emocji i zmęczenia, które kadrze podczas kursu nie pozwalają trzeźwo oceniać, 
tego co się właśnie stało. Z drugiej strony, weryfikacja zanadto odsunięta w czasie (po ponad  
2 tygodniach) powoduje ryzyko skupienia się tylko na kwestiach najbardziej kontrowersyjnych  
(bo one pozostają w pamięci na dłużej) oraz pominięcia spraw drobniejszych, jednak ułatwiających 
przeprowadzenie kolejnych kursów. Pewnym rozwiązaniem powyższego mankamentu może być 
samodzielne spisanie wniosków przez kadrę tuż po powrocie oraz ich omówienie po upływie 
pewnego czasu.

Drążąc temat dalej – do ewaluacji generalnie dobrze jest się przygotować. Dużo lepszy efekt 
uzyskamy, jeśli zaplanujemy sobie tematy, jakie chcemy poruszyć, a nie tylko zapiszemy 
wszystkie luźne wnioski, jakie nam przyjdą do głowy. Motywów przewodnich może być kilka 
i jeśli możemy sobie na to czasowo pozwolić, dobrze jest użyć więcej niż jednego z poniżej 
zamieszczonych (lub wymyślonych samodzielnie) kryteriów: 

A. Trzeba ocenić kurs przez pryzmat założonych celów szkolenia (osiągnięcia założeń 
kształceniowych), czyli najczęściej: poszczególnych zajęć, ale także ich układu, czasu trwania, 
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akcentów położonych na różne treści, zadań kursowych, sposobu sprawdzania wiedzy itp. 
(dla przykładu w zeszłym roku poświęciliśmy dużo czasu na weryfikację kolejności 
poszczególnych zajęć, gdyż przez to, że zadanie kursowe – ułożenie programu drużyny 
- zostało kursantom zadane w przedostatni dzień, prowadząca te zajęcia nie spała pół 
nocy poprawiając „dzieła” swoich podopiecznych. Nasz wiosek na przyszłość jest więc 
taki, aby zajęcia z planowania znalazły się na początku).

B. Warto ocenić warunki bytowo-sanitarne. Nie tylko realia noclegów czy 
posiłków, ale także np. dogodność terminu.

C. Warto udzielić informacji zwrotnej poszczególnym członkom kadry 
(ja preferuję najpierw samoocenę tychże osób rozpoczynając od zdań 
typu „jestem dumna z…” i „nie wyszło mi…”, a później dopiero uwagi  
od komendanta lub/i pozostałej kadry).

Lucyna Czechowska

7.1 Ankiety
W przeprowadzeniu rzetelnej ewaluacji podjętych działań przydają się ankiety, i to zarówno  
te wypełniane przez uczestników, jak i przez kadrę (Mieliśmy raz wielkie ferie kształceniowe 
z 4 nakładającymi się formami. Ponieważ ciężko było porozmawiać z każdym prowadzącym 
zajęcia na miejscu, czy zaprosić wszystkich na spotkanie podsumowujące, wprowadziłam 
dla kadry dochodzącej ankietę, która okazała się sukcesem. Będąc cały czas w wirze zdarzeń, 
niektórych rażących inne osoby spraw [typu bałagan w kadrówce] w ogóle nie zauważyłam, 
a w ankietach one padły).

Spotkałam się z kilkoma rodzajami ankiet. Najczęściej stosowane są ankiety zbiorcze rozdawane 
na początku (dzięki czemu mogą być wypełniane na bieżąco) lub pod koniec formy kształcenia 
i zawierające pytania dotyczące całości kursu. Pewną ich wariacją są ankiety pod koniec każdego 
kursowego dnia lub na jego półmetku (przeprowadzenie ewaluacji w trakcie trwania kursu pozwala 
na ewentualne zmiany pewnych jego aspektów) – chociaż horyzont czasowy jest krótszy nadal 
pytamy o bardzo różnorodne kwestie. Innym popularnym typem ankiety są kwestionariusze 
cząstkowe dotyczące tylko pojedynczych zajęć. W moim macierzystym hufcowym ZKK  
po dłuższym zastanowieniu wypracowaliśmy system dwóch uzupełniających się ankiet:  
a) po każdych zajęciach, b) kursu jako całości, głównie pod kątem organizacyjnym.

Bez względu na rodzaj ankiety, pewne reguły ich konstruowania oraz stosowania będą wspólne. 
Poniżej postaram się zawrzeć najważniejsze z nich:

Po pierwsze, ankiety ewaluacyjne warto przygotować przed kursem, a nie na ostatnią chwilę 
– tak jak wszystkie inne elementy, jakie prezentujemy kursantom, powinny być one przemyślane 
i dopracowane. 

Tworząc ankiety warto brać pod uwagę wiek kursantów oraz ich możliwości intelektualne – 
generalnie młodsze osoby preferują pytania zamknięte, zaś starsze (maturzyści, studenci) chętniej 
się rozpisują. 

Każdą ankietę można ubarwić i oswoić różnego rodzaju diagramami (np. tarcza strzelecka, 
barometr uczuć, mapa nieba) czy pytaniami zamkniętymi, aby polegały bardziej na zakreślaniu 
niż opisywaniu i przez to były przyjaźniejsze dla odbiorców. W moim odczuciu nie warto 
jednak zupełnie rezygnować z części opisowej, bo większość kadry ceni sobie uzasadnienia 
wystawionych ocen, a samych kursantów uczymy w ten sposób odpowiedzialności za słowa 
(łatwiej jest zakreślić 0, niż jasno napisać co nam się na danych zajęciach nie podobało).
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Konstruując finalny wygląd każdej z ankiet nie zapominajmy także o zwróceniu uwagi na ilość 
miejsca na kartce – szkoda wycinać lasy i nadwyrężać budżety na użytek dodatkowego obrazka 
czy większej czcionki.

Bez wątpienia ankiety przed rozdaniem trzeba omówić. Uczestnicy często nie rozumieją 
o co pytamy, poszczególne pytania im się zlewają i wszystko sprowadzają do „podobało mi się/
nie podobało mi się”. Dobrze jest więc każde pytanie objaśnić krótko w obecności wszystkich 
kursantów, podać przykładowe odpowiedzi oraz poprosić o zadanie ewentualnych pytań. Takiego 
omówienia nie zastąpi żadna instrukcja wydrukowana na samej ankiecie.

A co zrobić z wypełnioną ankietą? Nasz pomysł jest taki, że ankieta po zajęciach jest dla prowa-
dzącego (w jego posiadaniu zostaje, nie robimy z niej żadnych podsumowań) i do wglądu dla 
komendanta, zaś ankieta po całości kursu jest dostępna dla wszystkich i służy jako podstawa 
dla schematu spotkania podsumowującego kurs.

Na koniec jeszcze jedna kluczowa uwaga odnośnie wszystkich ankiet – powinny one być częścią 
oceny zajęć i kursu jako takiego, ale nie jedynym ich miernikiem. Wypełnione ankiety 
stanowią tylko opinie odbiorców, a nie „prawdę objawioną” o naszej pracy. Warto mieć 
tę uwagę w pamięci, jeśli trafimy na szczególnych maruderów lub gloryfikatorów. 
Ankiety pokazują de facto to, co się podobało lub nie podobało, a nie to, co było 
dobre/korzystne lub nie. Nie każdy wędrownik jest w stanie zauważyć różnicę, ale 
my – instruktorzy  powinniśmy. Oczywiście nie namawiam do bagatelizowania 
opinii kursantów, tylko do podejścia do nich z lekkim dystansem.

Lucyna Czechowska

7.1.1 Ankiety po każdych zajęciach  

Ankiety rozdawane po każdych pojedynczych zajęciach to spore wyzwanie ekonomiczne (spora 
ilość kserokopii), ale i psychologiczne (jak pytać, aby uzyskać potrzebną wiedzę, a nie znudzić 
i zniechęcić kursantów?). Na moich kursach próbowaliśmy ankiet arcykrótkich, w których 
należało podać tylko nazwę zajęć oraz odpowiedzi na 3 pytania: a) Czego nowego nauczyłeś/
łaś się na zajęciach?, b) Co nowego zrozumiałeś/łaś?, c) Czego Ci na zajęciach zabrakło?. 
Niestety, okazało się, że dla większości kursantów pytanie a) i b) dotyczyło tego samego, 
a odpowiadanie w kółko na te same pytania było niesamowicie męczące. Postanowiliśmy 

więc wprowadzić ankiety dłuższe, ale dostosowane 
do konkretnych zajęć (każdy prowadzący mógł 
modyfikować treść, aby kolejne ankiety nie wyglądały 
tak samo, a kursanci nie stracili „czujności” i chęci  
ich wypełniania). Niemniej pojawiły się głosy, że były  
zbyt obszerne i przez to nużące. Reasumując, różno-
rodność oraz zwięzłość ankiet rozdawanych  
po każdych zajęciach wpływa pozytywnie na chęć 
ich wypełniania.

Spotkałam się także z pomysłem oceniania zajęć wzglę- 
dem siebie. Bez względu na to, czy właściwe pytanie 
zostanie zadane wprost, jako element ankiety, czy mniej  
lub bardziej pośrednio, jako element ewaluacji poprzez 
gesty (np. poprzez wrzucanie kulek do właściwych 
woreczków [ograniczona ilość kulek, które trzeba 
rozdzielić pomiędzy poszczególne zajęcia], przyklejanie 
emblematów związanych z fabułą na ogólnodostęp-
ną tablicę z rozpiską zajęć lub kadry kursu) w praktyce 
sprowadza się to do oddania głosu w plebiscycie popular- 
ności. Rozwiązanie to posiada tyleż plusów, co minusów.  
Pozytywnym wydaje mi się fakt możliwości wypowie-
dzenia się przez kursantów, którzy nieustannie oceniani 
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mogą dla odmiany sami wystawić ocenę. Z drugiej strony, prowadzi to do generalnego oceniania 
kadry przez pryzmat tego, jaką sympatię wzbudza, a nie to, jakie, umiejętności kształceniowe 
posiada i może przerodzić się w rywalizację o względy kursantów.

7.1.2 Ankiety odnośnie kursu jako całości 

W ankietach odnośnie kursu jako całości mogą się znaleźć następujące pytania dotyczące: miejsca 
(lokalizacja, sale, miejsca sanitarne itp.); terminu (zima, ferie itp.); posiłków (organizacja stołówki, 
czas przeznaczony na posiłki, zaproponowane potrawy itp.); kadry programowej (przygotowanie 
do zajęć, charyzma); kadry organizacyjnej i ich podziału obowiązków (kwatermistrz, oboźny); 
miejsca programowego (akustyka, miejsca do siedzenia, do wieszania materiałów).

7.2 Inne metody ewaluacji zajęć/kursu

Wielu osobom, zarówno spośród kurantów, jak i z kadry, ankiety jako forma ewaluacji nie odpowia-
dają. Jeśli należycie do tej grupy proponuję skorzystać z kilku podanych poniżej pomysłów. 
Większość z nich cechuje w porównaniu do „suchej” ankiety wypełnionej tylko pytaniami większa 
atrakcyjność, niemniej zawsze należy sobie zadać pytanie czy obrany sposób jest wystarczająco 
funkcjonalny. Innymi słowy, czy jesteśmy dzięki niemu w stanie uzyskać w miarę adekwatne 
odpowiedzi na interesujące nas pytania.

Czytając poniższy wykaz należy brać pod uwagę, iż każda z zaprezentowanych metod została 
zastosowana w łączności z konkretną fabułą kursu/zajęć dlatego w oderwaniu od nich może 
stracić dużo ze swojego uroku, a nawet sensu.

A. Różnokolorowe kamienie – Do torebki puszczanej w kręgu uczestnicy upuszczają kamienie 
(wrzucenie białego oznaczało przychylny stosunek, wrzucenie czarnego – negatywne 
odczucia, wrzucenie obu – uczucia ambiwalentne).

B. Sznureczek – Uczestnicy otrzymują sznureczek i zawiązują od 1 do 6 węzełków (przy czym 
1 oznacza bardzo słabe zajęcia, zaś 6 bardzo dobre zajęcia), do sznureczków przyczepiają 
także karteczki z sentencją o przyjaźni.

C. Skrzynia skarbów – Na karteczkach uczestnicy zapisują swoje uwagi dotyczące zajęć, 
atmosfery, prowadzącego itp. a następnie pozytywne wrzucają do skrzyni, z kolei negatywne 
odczucia, jakie pojawiły się u nich w toku zajęć upuszczają do kosza.

D. Dłoń – Uczestnicy dostają kartkę, na której odrysowują swoją dłoń. Na każdym palcu mają 
napisać, jakie były przeprowadzone zajęcia oraz ocenić je w skali od 1-5.

E. Własne książeczki – W  wykonanych przez siebie książeczkach uczestnicy dokonują oceny 
zajęć – na każdej stronie powinna się pojawić jedna opinia.

F. Rybi szkielet – Na narysowanym szkielecie ryby umieszczamy napisy np. atmosfera pracy; 
wiedza, jaką wynoszę z zajęć; prowadzący itp. Zadaniem uczestników jest postawienie  
+ albo - obok ocenianej kategorii.

G. Kosz i walizka – Uczestnicy otrzymują dwa rysunki: kosz i walizkę. Ich 
zadaniem jest zapisanie na walizce tego, co im się na zajęciach podobało, 
co chciałyby ze sobą zabrać. Na koszu natomiast zapisują to, co sprawiło im 
przykrość, lub się nie podobało.

Lucyna Czechowska  
na podstawie tez Ewy Miękiny oraz własnych
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PS. Jak się nie dać, gdy dookoła same 
„sytuacje awaryjne”
W tym temacie można by zacytować klasyka: trzeba zawsze mieć plan B lub asa w rękawie. 
Jednak wiemy, że łatwiej napisać niż zrobić. Dlatego poniżej kilka przykładów.

Na co zawsze warto brać poprawkę?

 Ä Kadra prowadząca zajęcia – niestety może Wam się zdarzyć, że ktoś z prowadzących 
w ostatniej chwili, z przyczyn zapewne niezależnych od niego, poinformuje Was o swojej  
nieobecności. Co wtedy? Jeżeli są to zajęcia ze standardów, to raczej każdy dobry 
kształceniowiec powinien umieć poradzić sobie z tematem, więc, o ile nie trzeba ich prowadzić 
„już” to wystarczy kilka godzin na przygotowanie się do zajęć. Na pewno ostatecznością jest 
odwołanie zajęć. Przed kursem warto zbierać konspekty od prowadzących zajęcia – może 
to być swego rodzaju zabezpieczenie, które pozwoli na odtworzenie scenariusza.

 Ä Gdy zawiedzie nas jakieś urządzenie np. ksero, gdy materiały dla uczestników, na których 
mieliśmy pracować nie zostały powielone, proponuję użyć rzutnika multimedialnego 
i wyświetlić dany materiał na ekranie.

 Ä Gdy nie ma prądu – wspaniała okazja na zaimponowanie kursantom swoją kreatywnością 
i wykazanie się umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przykładem może 
być doświadczenie jednej z autorek owego poradnika, która to podczas kursu miała 
awarię prądu w całej wsi, co za tym idzie – w szkole również. Ponieważ była zima – 
szybko zrobiło się ciemno. Kadra kursu pozmieniała kolejność zajęć i grę sprawdzająco-
podsumowującą z finansów zrobiła z punktami przy świeczkach – po całej szkole. 
Następnie odbyła się kolacja przy świecach. „Taki był ubaw i klimat, że jak prąd wrócił, 
to nie chciało się nam światła zapalać, no i kursanci byli pod wrażeniem, że problem 
zamieniliśmy w naszą przewagę” – tak komentuje zaistniałą sytuację dh. Lucyna.

W co warto się zaopatrzyć, aby plan B mógł zadziałać? 

 Ä Dobrze w komendzie mieć osobę o mocnych nerwach i z głową na karku, na której 
oczywiście można zawsze polegać, bo z każdej sytuacji da się wybrnąć.

 Ä Pamiętać trzeba zawsze o tym, aby być elastycznym i gotowym na zmiany czy roszady 
w trakcie kursu. Jednak nie można z tym przesadzić, zwłaszcza jeśli chcemy zachować sens 
i ciąg treści metodycznych.

 Ä Samochód to rzecz bezcenna na każdym kursie. Przywieźć, zawieźć, odwieźć. Uratuje 
na pewno nie jedną sytuację awaryjną, gdy czegoś zabraknie lub czegoś zapomnieliśmy 
zabrać, zakupić itp.

 Ä Nie pokazujcie kursantom, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy np. nastąpią jakieś sprzeczki 
pomiędzy kadrą, wprowadzić to może niezdrową atmosferę. Jednakże są sytuacje, o których 
warto poinformować uczestników np. koszulki kursowe będą dopiero za kilka dni, więc 
wręczymy Wam je dopiero pod koniec kursu – jeżeli to było z Waszej winy, bo nie dopil-
nowaliście terminów, to też warto – ku przestrodze – powiedzieć o tym wprost. Dzięki temu 
pokazujemy, że też jesteśmy tylko ludźmi, a nie marmurowymi pomnikami.

 Ä Pamiętajcie o pozytywnym nastawieniu. Wasze działania i Wasze wypowiedzi 
bardzo wpływają na samopoczucie kursantów. Jeżeli Wy będziecie podchodzić 
do uczestników kursu z życzliwością i wprowadzać przyjazną atmosferę,  
to odbiór kadry i kursu będzie korzystniejszy. Nie narzekajcie i nie pokazujcie 
swojego niezadowolenia.

Ilona Bachanek na podstawie tez własnych oraz Lucyny Czechowskiej
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Autorzy
Autorzy tekstów:
phm. Ilona Bachanek,  
Hufiec Puławy, Chorągiew Lubelska (BOKK 519/2011) 

Obecnie Szefowa Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Lublin  
i Hufca Puławy. Współorganizator kształcenia w Chorągwi Lubelskiej.

Byłam komendantką czterech kursów przewodnikowskich oraz jednego kursu 
drużynowych, które odbyły się zgodnie z nowymi standardami. Kursy prowadzone 
w formie biwakowej - dwie edycje Kursu Przewodnikowskiego “Morze Możliwości” 
oraz dwie edycje Kursu Przewodnikowskiego “Granat”. Ponadto byłam także 
komendantką Letniej Akcji Szkoleniowej Chorągwi Lubelskiej odbywającej się 
w 2013 roku oraz warsztatów doskonalących dla nauczycieli z otwartą próbą  
na stopień przewodnika.

hm. Lucyna Czechowska,  
Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska (ZOKK 436/2011) 

Obecnie Kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, Instruktorka 
Centralnej Szkoły Instruktorskiej GK ZHP oraz Szefowa Zespołu Pracy z Kadrą Hufca 
Toruń. 

Komendantem kursu przewodnikowskiego według nowego standardu byłam 
dwukrotnie (2011, 2012), oba kursy odbywały się w formie zimowiska. Drugi  
z nich był nietypowy, gdyż wobec 40 uczestników odbywały się 2 równoległe 

kursy (wspólny program, ale 2 osobne komendy). Podczas II Zlotu Kadry w 2011 roku pełniłam 
także funkcję zastępcy komendanta Letniej Akcji Szkoleniowej ds. kursów przewodnikowskich dla 
dorosłych (odbył się wówczas kurs dwóch zastępów: nauczycieli i kleryków).

hm. Katarzyna Kawka,  
Hufiec Zielona Góra, Chorągiew Ziemi Lubuskiej (SOKK 262/2011)

Obecnie Instruktorka Komendy Hufca Zielona Góra ds. Kształcenia, Szefowa 
hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, Szefowa Zespołu Kształcenia i ds. Pracy  
z Kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 

Byłam komendantką dwóch kursów przewodnikowskich według nowych 
standardów: ciągłego w ferie i weekendowego (oba 2012). Posiadam również 
doświadczenie jako instruktorka komendy kursu przewodnikowskiego dla 
dorosłych (podczas LAS 2011), którego uczestnikami byli nauczyciele i klerycy.

 phm. Marta Kwiatkowska,  
Hufiec Częstochowa, Chorągiew Śląska (BOKK 398/2011). 

Obecnie Członkini Komendy Hufca Częstochowa ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą 
oraz Szefowa Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, członkini KI Awangarda.

Kurs przewodnikowski według nowych standardów organizowałam już kilka 
razy: podczas Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej (CZAS), która rokrocznie 
jest akredytowana przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej  
(w latach 2012/2013) oraz w Hufcu Częstochowa w okresie luty-marzec. 

Od trzech lat jestem komendantką kursów drużynowych wędrowniczych podczas CZASu.  
Od pierwszej edycji CZASu, czyli od 2010 roku, jestem także w komendzie akcji, co pozwala  
mi kształcić na kursach podharcmistrzowskich oraz kadry kształcącej.
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hm. Hanna Musur,  
Hufiec Oleśnica, Chorągiew Dolnośląska (BOKK 259/2011). 

Obecnie Zastępczyni Komendanta Hufca Oleśnica ds. Pracy z Kadrą, Członkini 
Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji, Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej 
oraz Zastępczyni Kierownika Wydziału Nowych Technologii GK ZHP.

Kursami przwodnikowskimi zajmuję się od 4 lat w ramach międzyhufcowej inicjaty- 
wy pod nazwą Cztery Żywioły. Przez trzy lata byłam komendantką kursu 
przewodnikowskiego na nowych zasadach. Trzykrotnie byłam również komen-
dantką kursu drużynowych harcerskich „Cztery Żywioły”.

hm. Artur Sarnowski, Chorągiew Stołeczna (ZOKK 27/2012)

Obecnie Zastępca Kierownika Wydziału Systemów Informatycznych GK ZHP 
– szef obszaru IT. Zawodowo specjalista w dziedzinie zarządzania bazami 
danych, programista, zarządza projektami IT i odpowiada za bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych.

Od kilku lat prowadzę szkolenia z ochrony danych osobowych w ZHP, a także 
prowadzę oraz biorę udział w warsztatach innych tematów dotyczących 
między innymi: systemu stopni harcerskich, budowania prób instruktorskich  

itp. Prowadzę także szkolenia żeglarskie oraz jestem egzaminatorem na patenty żeglarskie 
(instruktor PZŻ, instruktor ISSA).

hm. Joanna Skupińska,  
Hufiec Łagiewniki, Chorągiew Dolnośląska (SOKK 83/2011). 

Obecnie Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Łagiewniki, Zastępczyni 
Komendanta Hufca Łagiewniki ds. Kształcenia, Przewodnicząca Komisji Stopni 
Instruktorskich Hufca Łagiewniki, Członkini Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi 
Dolnośląskiej, Instruktorka Szarej Drużyny.

Pierwszy kurs przewodnikowski współorganizowałam podczas ferii zimowych  
w 2010 roku jako jego komendantka. W 2011 i 2012 roku pełniłam funkcję komendantki 
zgrupowania kursów przewodnikowskich „Cztery Żywioły”, w 2013 byłam członkinią 
komendy zgrupowania tychże kursów. Łącznie, przez te 4 lata wzięło w nich udział ponad 150 
kursantów. Trzykrotnie byłam również członkinią komendy kursu drużynowych wędrowniczych 
„Cztery Żywioły”. Zajmuję się także kształceniem przyszłych podharcmistrzów na kursach „Piąty 
Element” i harcmistrzów na kursach „Cogito”.

hm. Alicja Stańco, Chorągiew Kujawsko-Pomorska oraz Hufiec 
Czechowice-Dziedzice, Chorągiew Śląska (BOKK 536/2011) 

Kierownik Referatu Wędrowniczego i Członek Zespołu Programowego Chorągwi 
Kujawko-Pomorskiej ZHP, Instruktorka Szarej Drużyny oraz Członkini Zespołu 
Kadry Kształcącej Hufca Czechowice-Dziedzice. Komendantka Szczepu Drużyn 
Specjalnościowych „Chaos”.

Współprowadziłam (komendant, stała kadra) trzy kursy przewodnikowskie: 
jeden według starych zasad (połączony z metodyką SH), dwa według nowych; 

w tym jeden weekendowo, dwa stacjonarnie (obóz i zimowisko). Kurs w formie zimowiska był 
połączeniem dwóch kursów (40 uczestników).

hm. Julianna Zapart,  
Hufiec Świdnica, Chorągiew Dolnośląska (BOKK 258/2013)

Obecnie członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Świdnica i Dolnośląskiego 
Referatu Wędrowniczego oraz Instruktorka Szarej Drużyny. Posiadam doświadczenie 
w kształceniu na poziomie hufca (jako członkini i szefowa ZKK) oraz chorągwi. 

Byłam dwukrotnie komendantką kursu przewodnikowskiego w formie zimowiska 
oraz raz członkiem komendy takiego kursu. Miałam także przyjemność bycia 
komendantką zgrupowania kursów drużynowych oraz tworzyć komendy kursów 
drużynowych harcerskich i wędrowniczych.
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Autorzy zdjęć:
pwd. Jędrzej Kowalewski,  
Hufiec Świdnica, Chorągiew Dolnośląska

Obecnie Kierownik Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Świdnica oraz Członek 
Dolnośląskiego Referatu Wędrowniczego i Dolnośląskiego Inspektoratu Ratowni-
czego HSR.

Doktorant w Zakładzie Inżynierii Lotniczej Politechniki Wrocławskiej. Wciąż szuka-
jący nowego pola do działania, zapalony fotograf-astroamator i czasem paralotniarz.

phm. Piotr Rodzoch, Hufiec Puławy, Chorągiew Lubelska

Obecnie Członek Rady Chorągwi Lubelskiej oraz Członek Komisji Rewizyjnej  
i Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Puławy. 

Z wykształcenia elektryk oraz plastyk-fotograf. Nie sposób wymienić wszystkich 
jego zainteresowań jednak, obok gry na gitarze, fotografia to jego największa 
pasja, którą zaraził już nie jednego harcerza w swoim środowisku. Zawsze  
ma przy sobie aparat. Zawsze!

hm. Zbigniew Skupiński,  
Hufiec Łagiewniki, Chorągiew Dolnośląska

Obecnie w ZHP członek Komendy Hufca Łagiewniki ds. pracy z kadrą, członek 
ZKKH, HKSI oraz członek Rady Chorągwi Dolnośląskiej. 

Kształceniowiec i szef szkoleń na wszystkich poziomach struktury od kursów 
przewodnikowskich w hufcu, przez międzyhufcowe kursy drużynowych  
i chorągwiane kursy podharcmistrzowskie po ogólnopolskie kursy harcmistrzo- 
wskie. Współtwórca idei kursów spod znaku „Cztery Żywioły” i „Piąty Element”.  

Na co dzień architekt prowadzący własną pracownię.

Konsultanci:
hm. Jakub Cichocki,  
Hufiec Szczecin Dąbie, Chorągiew Zachodniopomorska (ZOKK 25/2012)

Obecnie Komendant Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, Członek Rady 
Naczelnej ZHP - Komisja Programowa, szef Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi 
Zachodniopomorskiej, Przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Od wielu lat komendant i członek komend kursów drużynowych, przewo-
dnikowskich i innych szkoleń instruktorskich. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem 
i wspieraniem rozwoju swoich pracowników w dużej międzynarodowej firmie.

hm. Maria Kotkiewicz,   
Hufiec Częstochowa, Chorągiew Śląska (ZOKK 
384/2012)

Obecnie Członkini Rady Chorągwi Śląskiej, Komendantka Hufca ZHP Częstochowa, 
Współpracownik gazety instruktorskiej CZUWAJ.

Wcześniej szefowa Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, komendantka wielu 
kursów, warsztatów oraz akcji szkoleniowych. Z zawodu politolog.

hm. Emilia Kulczyk-Prus, Hufiec Warszawa Mokotów, 
Chorągiew Stołeczna (ZOKK 19/2011)

Obecnie Członkini Głównej Kwatery ZHP, autorka opracowań metodycznych, 
programowych oraz kształceniowych. 

Wcześniej Drużynowa, Komendantka Szczepu, Szefowa Zespołu Programowego 
Hufca. Komendantka wielu kursów - od drużynowych po szefów referatów 
metodycznych. Organizatorka wielu konferencji - głównie programowych  
i metodycznych. Z zawodu pedagog, geograf, nauczyciel szkolny i akademicki.
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Korektorzy:
pwd. Joanna Fojt,  
Hufiec Kraków-Podgórze, Chorągiew Krakowska

Obecnie drużynowa 10 Drużyny Harcerskiej „Bukowiny” w Mikołowie oraz 
kwatermistrzyni Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego „Diablak”. 

Pochodzi z Mikołowa na Śląsku, mieszka i studiuje (dwie polonistyki i pedagogikę) 
w Krakowie. W Wydziale Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP zajmuje się korektami z racji 
studiów polonistycznych i zamiłowania do ładu, porządku oraz gramatyki języka 
polskiego.

phm. Małgorzata Kluszczyńska, Chorągiew Krakowska

Obecnie członkini Referatu Wędrowniczego Chorągwi Krakowskiej, gdzie 
odpowiada za dział kształceniowo - metodyczny, członkini Harcerskiego 
Akademickiego Kręgu „HAK” ZHP oraz instruktorka Prawie 48 Szczepu Dębowego 
Liścia. 

Studentka administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Wydziale Poradnictwa  
i Inspiracji między innymi zajmuje się korektą, co spowodowane jest wielkim 
zamiłowaniem do literatury oraz chęcią podjęcia kolejnego wyzwania.

pwd. Ola Radziszewska,  
Hufiec Szczecin Dąbie, Chorągiew Zachodniopomorska 

Obecnie Zastępczyni Komendanta Hufca do spraw programowych oraz Szef 
Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji. 

Absolwentka filologii polskiej, obecnie studentka psychologii i pedagogiki specjalnej. 
W czasie wolnym poszukuje zadań, które go wypełnią.  W Wydziale Inspiracji  
i Poradnictwa GK ZHP zajmuje się korektami. Jest to zgodne z profilem zawodowym, 
ale przede wszystkim chęcią współtworzenia lepszego harcerstwa.
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Spis aneksów

W ramach aneksów do poradnika „Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski?” można pobrać:

wzory (formatki) dokumentów takich jak: 

1. Ankiety ewaluacyjne po formach kształceniowych;  .............................................................90

2. Arkusz wizytacji zajęć;  .............................................................................................................................. 93

3. Struktura i podział obowiązków w komendzie kursu;  .........................................................95

4. Wzór dyplomu ukończenia lub uczestnictwa w wersji harcerskiej i zewnętrznej ...96

5. Wzór konspektu;  .......................................................................................................................................... 98

przykłady faktycznych dokumentów: 

6. Ankieta aplikacyjna;  .................................................................................................................................104

7. Szczegółowa informacja dla kursantów;  ...................................................................................106

przykłady programów kursów:

8. Plan i harmonogram kursu w formie biwakowej;  ...............................................................109

9. Plan i harmonogram kursu w formie obozu;  ...........................................................................117

10. Plan i harmonogram kursu w formie zimowiska;  ................................................................125

oraz konspektów:

11. Konspekt z Elementów i Cech Metody – prezentujący ukazanie trudnych  
i ważnych treści poprzez uczenie w działaniu, zapewniające zrozumienie tematyki 
oraz jej zapamiętanie, dzięki wytwarzającym się w procesie poznania emocjom;  ...............132

12. Konspekt z Motywacji – prezentujący zręczny sposób osadzenia zajęć w fabule
kursowej. ......................................................................................................................................................................149

Wszystkie aneksy to przykłady dobrych praktyk, a nie promowane centralnie i jedynie słuszne 
wzorce. Proponujemy korzystanie z nich, ale po refleksji na ile pomogą Wam w organizacji 
Waszych kursów.
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

1 

 

 
Ankiety ewaluacyjne po formach kształceniowych przeprowadzanych w ramach ZKK Hufca Toruń 

 
Dla potrzeb form kształceniowych organizowanych przez ZKK Hufca Toruń opracowano dwa wzory 

ankiet ewaluacyjnych: ankietę po każdych zajęciach oraz ankietę po całym kursie. Zdecydowano także, że 
wkrótce opracowana zostanie ankieta wizytacyjna zajęć. 

 
Ankieta po każdych zajęciach – jest narzędziem pomocnym w ocenie przeprowadzonych zajęć oraz 
wyciągnięciu wniosków na przyszłość przede wszystkich dla osoby prowadzącej dane zajęcia oraz 
komendanta formy. Komendant powinien omówić treść ankiet, jak i sam przebieg zajęć z każdym 
prowadzącym (w razie obopólnej zgody można treść ankiet omawiać także wraz z całą komendą danej 
formy kształcenia). Po podsumowaniu danych zajęć ankiety wracają do prowadzącego zajęcia, nie ma 
potrzeby opracowywania ich wyników w ramach prowadzenia dokumentacji formy. 
Temat zajęć: 

1. Która forma zastosowana podczas zajęć była najatrakcyjniejsza? (wypis form) 

/Czy forma zajęć była atrakcyjna? *(jeśli zajęcia miały jedną formę) 

 

 

 

2. Jak oceniasz tempo zajęć? Zaznacz na osi: 

 

 

3. Zaznacz pojęcia, których znaczenie rozumiesz: (wypis pojęć) *(dla zajęć teoretycznych) 

Zaznacz, które z tych rzeczy potrafisz zrobić: (wypis rzeczy) *(dla zajęć praktycznych)  

- 
- 
- 

4. Czy uzyskałeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? 

 

 

 

5. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć/przećwiczyć w tym temacie? 

 

6. Prowadzącemu chcę powiedzieć, że … 

 

Ankieta po całym kursie – jest narzędziem pomocnym w ocenie koncepcji programowej i organizacyjnej 
formy kształcenia, jaka powinna być dokonana na pokursowym spotkaniu całej kadry danej formy 
kształceniowej. Wnioski wyprowadzone z treści ankiet muszą być uwzględnione w sprawozdaniu z formy 
(można je również załączyć jako osobny dokument). Po zakończeniu kursu ankiety po całym kursie stają się 
integralną częścią dokumentacji formy przechowywanej w archiwum hufcowym. 

Bardzo 
atrakcyjna 

Raczej 
atrakcyjna 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nieatrakcyjna 

Bardzo 
nieatrakcyjna 

Statyczne Dynamiczne 

Zdecydowanie 
nie 

Raczej nie Nie mam 
zdania 

Raczej tak Zdecydowanie 
tak 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

2 

 

 
Nazwa formy kształceniowej: 

1. Jak oceniasz organizację kursu pod względem: 

- Miejsca (lokalizacja, sale, miejsca sanitarne itp.)? 

 

- Terminu (nakładanie się z innymi ważnymi wydarzeniami, okres wytężonej nauki szkolnej itp.)? 

 

- Posiłków (organizacja stołówki, czas przeznaczony na posiłki, zaproponowane menu itp.)? 

 

- Kadry organizacyjnej (kwatermistrz, oboźny)? 

 

- Miejsca programowego (akustyka, miejsca do siedzenia, miejsca do wieszania materiałów itp.)? 

 

- Fabuły (dobór do wieku uczestników, do rodzaju kursu, konsekwencja w stosowaniu elementów 

itp.)? 

 

2. Które z przeprowadzonych zajęć były najatrakcyjniejsze? Wybierz trzy: (wypis wszystkich 

zajęć z danej formy) *(dla form, gdzie nie był prowadzony inny rodzaj „konkursu 

popularności” np. kulki do woreczków) 

- 
- 
- 

3. Jakie elementy obrzędowości podobały Ci się najbardziej? Wybierz trzy: (wypis elementów 
obrzędowości) 

- 
- 
- 

4. Oceń, w jakim stopniu jesteś zadowolony z ilości i jakości materiałów przekazanych po 

formie. Pokoloruj odpowiednią ilość pól: 

 

 

5. Napisz, czy wykorzystasz w swojej pracy harcerskiej wiedzę i umiejętności zdobyte 

podczas formy: 

 

 

 

Zdecydowanie 
nie 

Raczej nie Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak Zdecydowanie 
tak 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

3 

 

 
Wnioski ogólne dotyczące obu ankiet: 
 
- zanim rozdasz ankiety po raz pierwszy, poświęć 5 minut na omówienie pytań (upewnij się, że kursanci 

rozumieją o co pytamy w każdym w nich); 

- zamieszczone ankiety to wystandaryzowane wzory – można, a nawet trzeba, je modyfikować do potrzeb 

każdych zajęć, ponieważ każde zajęcia są inne; 

- uwagi dla osoby zatwierdzającej finalny wygląd ankiety zaznaczono kursywą (po podjęciu decyzji usuń 

je); 

- decyzja o tym jak ostatecznie będzie wyglądała ankieta po każdych zajęciach należy do prowadzącego – 

może on posłużyć się danym wzorem lub wprowadzić zmiany; 

- wzór ankiety po każdych zajęciach jest integralną częścią konspektu, jaki prowadzący przekazuje 

w odpowiednim czasie przed formą komendantowi; 

- warto w naszą indywidualną ankietę po każdych zajęciach od razu wpisać nazwę zajęć (może być to ich 

obrzędowa nazwa), ułatwi to kserowanie materiałów komendantowi formy; 

- różnorodność oraz zwięzłość ankiet po każdych zajęciach wpływa pozytywnie na chęć do ich wypełniania 

przez kursantów; 

- decyzja o tym jak docelowo będzie wyglądała ankieta po całym kursie należy do komendanta, dobrze jest 

jednak zasięgnąć opinii pozostałych członków komendy formy; 

- ankieta po całym kursie powinna zawierać graficzne elementy spójne z obrzędowością kursu; 

- konstruując końcowy wygląd każdej z ankiet, warto brać pod uwagę ilość miejsca na kartce – nie 

marnujmy lasów; 

- modyfikując ankiety warto brać pod uwagę wiek kursantów oraz ich możliwości intelektualne (generalnie 

młodsze osoby preferują pytania zamknięte); 

- w żadnych ankietach nie pytamy: Jak Ci się podobało? Jak się czujesz?; 

- w żadnych ankietach nie używamy: termometru do zaznaczania, nie stawiamy wykropkowań, skali. 
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>>ARKUSZ WIZYTACJI ZAJĘĆ<< 

Wizytacja, to nie sposób na wyszukanie błędów, ale na przekazanie wskazówek, co należy zmienić, 
udzielenie rzetelnej informacji i dostrzeżenie zmian jakie poczynił prowadzący zajęcia, aby mógł stać się 
jeszcze lepszym kształceniowcem. Więc nie nastawiaj się jak na bitwę tylko jak na koleżeńską ocenę, z 
której nawet Ty sam możesz się czegoś nauczyć.  

Kilka rad na dobry początek: 

1. Przeczytaj arkusz zanim zaczną się zajęcia,  
2. Pamiętaj by zapoznać się z konspektem przed zajęciami, uwzględnij w arkuszu, jeśli było to niemożliwe. 
3. Zanim przekażesz prowadzącemu swoje uwagi i opinie porozmawiaj z nim najlepiej chwilę po zajęciach 

– jak tylko wypełnisz cz.3. Daj mu szansę wyciągnąć najpierw własne wnioski, zanim dorzucisz swoje 
spostrzeżenia. 

4. Cz.1 uzupełnij przed zajęciami, natomiast cz.3 zaraz po zajęciach. 
5. W cz.2 zapisuj swoje spostrzeżenia – nie zapomnij o tych pozytywnych, nie muszą to być pełne zdania, 

może to później posłużyć jako podstawa do pisania opinii.  

Część 1. 

Wizytujący zajęcia stopień instruktorski/ odznaka kształcenia 

Cel wizytacji  
Wizytacja na prośbę ZKK Toruń/ 

wizytowanego/…………………………………………… 
 

Zapoznanie się z konspektem przed 
zajęciami: 

□Nie  
□Tak w dniu zajęć, 
□Tak wcześniej niż w dniu zajęć  

  
 
Prowadzący zajęcia (stopień)  
Rodzaj Kursu/warsztatu  
Temat zajęć  
Termin i planowany czas 
zajęć 

data       /       /         
godz. rozpoczęcia         :        , godz. zakończenia        :        

 
Część 3. 

Zastanów się teraz na spokojnie, jak możesz określić prowadzącego, poniżej masz kilka propozycji, do 
których możesz, ale nie musisz się ustosunkować, jeśli dostrzegasz inne pozytywne cechy dopisz je poniżej.  

Tak □ Komunikatywny □Nie   Tak □ Opanowany □Nie  
Tak □ Skupiony □Nie   Tak □ Przygotowany □Nie  
Tak □ Organizator przestrzeni □Nie   Tak □ Kreatywny □Nie  
Tak □ Znawca tematu □Nie   Tak □ Dobry mówca □Nie  
Tak □ Konsekwentny □Nie   Tak □ Elastyczny □Nie  

Inne: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…. 
Czy po zajęciach zebrane zostały ankiety 
ewaluacyjne? □Nie          □Tak 
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Część 2. 

 
Rzeczywisty termin i czas 
zajęć 

data       /       /         
godz. rozpoczęcia         :        , godz. zakończenia        :        

Umiejętności dydaktyczne 
(postawa otwarta, modulacja głosu, kontakt wzrokowy, umiejętność tłumaczenia) 
 

Komunikacja z grupą 
 (reagowanie na trudne sytuacje, panowanie nad grupą, odpowiadanie na pytania) 
 

Zasady „dobrej zbiórki” 
(dynamika zajęć – tempo, przemienność form, atrakcyjność zajęć, dostosowanie fabuły do 
konkretnych zajęć,  itp.) 
 

Realizacja celu, treści i zamierzeń 
(zajęcia są głównie po to, by czegoś nauczyć, a nie tylko po to, by się dobrze na nich bawić) 
 

Przygotowanie do zajęć 
(zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i materiałów, dostosowanie formy i treści do 
odbiorców 
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(*) – proponuję, aby „POMOCNICY” byli minimum absolwentami Kursu Przewodnikowskiego. 
 

KURS W FORMIE TRZECH BIWAKÓW(20 UCZESTNIKÓW) 
PRZYKŁADOWA STRUKTURA I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW 

 

PODZIAŁ OBOWĄZKÓW 
KOMENDANT Z-CA DS. PROGRAMOWYCH Z-CA DS. ORGANIZACYJNYCH 

 Przygotowanie kursu od 
strony merytorycznej, 

 zamówienie długopisów, 
 zamówienie plakietek, 
 przygotowanie wyprawki 

uczestników, 
 kontakt ze szkołami, 
 kontrola nad finansami, 
 przygotowanie zajęć 

wynikających z planów 
biwaków. 

 Przyjmowanie zgłoszeń, 
 kontakt z uczestnikami, 
 przygotowanie list 

uczestników, 
 przygotowanie tematyki 

i obrzędowości, 
 przygotowanie zajęć 

wynikających z planów 
biwaków. 

 Przygotowanie listy 
zakupów art. nie-
spożywczych, 

 rejestracja uczestników 
 druk i laminacja 

identyfikatorów, 
 przygotowanie zajęć 

wynikających z planów 
biwaków. 

OBOŹNY I „POMOCNIK” (*) II „POMOCNIK” (*) 
 Przygotowanie listy 

zakupów art. spożywczych, 
 przygotowanie jadłospisu, 
 zajęcie się posiłkami, w tym 

zamówienie obiadów, 
 przygotowanie dyżurów 

zastępów podczas 
posiłków, 

 utrzymanie czystości na 
terenie miejsca 
biwakowania, 

 przygotowanie zajęć 
wynikających z planów 
biwaków. 

 Przygotowanie wystroju 
sal, 

 doraźna pomoc podczas 
biwaków, 

 przygotowanie zajęć 
wynikających z planów 
biwaków. 

 Zrobienie projektu logo, 
 przygotowanie projektu 

plakatów, 
 sporządzenie projektu 

identyfikatorów, 
 stworzenie projektu 

przypinek. 

 

Komendant 
Kursu 

Z-ca ds. 
programowych 

I "POMOCNIK" 

Z-ca ds. 
organizacyjnych 

II "POMOCNIK" 

Oboźny Kadra 
szkoleniowa 
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DYPLOM 

Nr      /PWD/2011 
 

 

KURS PRZEWODNIKOWSKI 
„WŁĄCZ SIĘ DO GRY” 

 
Druh Jan Kowalski 

PESEL: 00000000000 
 

Organizator: Hufiec Szczecinek przy współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Hufca Toruń 
 

Treść   Czas 

Podstawy wychowawcze 2 

Wiedza o ZHP 3 

Metoda harcerska 10 

Instruktor – wychowawca 8 

Bezpieczeństwo 3 

Podstawy planowania pracy  6 

Umiejętności interpersonalne 10  

Hufiec jako wspólnota 4 

Sojusznicy gromady/drużyny 2 

Dokumentacja 2 

Finanse i gospodarka drużyny 2 

HAL i HAZ                                               2 

Razem                                                            54  
w tym w e-learnigu                                    O%  
        

 
 
Turowo 
Pomorskie  
04-10 lutego 2011 

 

 
Komendant Kursu 

 
hm. Lucyna Czechowska 

BOKK 27/06 

 

DYPLOM 

Nr      /PWD/2011 
 

 

KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH 
„WŁĄCZ SIĘ DO GRY” 

 
Pan Jan Kowalski 

PESEL: 00000000000 
 

Organizator: Hufiec Szczecinek przy współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Hufca Toruń 
 

Treść   Czas 

Podstawy wychowawcze ZHP 2 

Wiedza o ZHP 3 

Metoda wychowawcza ZHP 10 

Instruktor – wychowawca 8 

Bezpieczeństwo 3 

Podstawy planowania pracy  6 

Umiejętności interpersonalne 10  

Działanie struktur powiatowych ZHP 4 

Sojusznicy podstawowych jednostek 
harcerskich 2 

Dokumentacja 2 

Finanse i gospodarka podstawowych 
jednostek ZHP 2 

Letni i zimowy wypoczynek dzieci i 
młodzieży                                               2 

Razem                                                            54  
w tym w e-learnigu                                    O%  
        

 
Turowo 
Pomorskie  
04-10 lutego 2011 

 

 
Komendant Kursu 

 
hm. Lucyna Czechowska 

BOKK 27/06 
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DYPLOM 

Nr      /PWD/2011 
 

 

KURS PRZEWODNIKOWSKI 
„WŁĄCZ SIĘ DO GRY” 

 
Druh Jan Kowalski 

PESEL: 00000000000 
 

Organizator: Hufiec Szczecinek przy współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Hufca Toruń 
 

Treść   Czas 

Podstawy wychowawcze 2 

Wiedza o ZHP 3 

Metoda harcerska 10 

Instruktor – wychowawca 8 

Bezpieczeństwo 3 

Podstawy planowania pracy  6 

Umiejętności interpersonalne 10  

Hufiec jako wspólnota 4 

Sojusznicy gromady/drużyny 2 

Dokumentacja 2 

Finanse i gospodarka drużyny 2 

HAL i HAZ                                               2 

Razem                                                            54  
w tym w e-learnigu                                    O%  
        

 
 
Turowo 
Pomorskie  
04-10 lutego 2011 

 

 
Komendant Kursu 

 
hm. Lucyna Czechowska 

BOKK 27/06 

 

DYPLOM 

Nr      /PWD/2011 
 

 

KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH 
„WŁĄCZ SIĘ DO GRY” 

 
Pan Jan Kowalski 

PESEL: 00000000000 
 

Organizator: Hufiec Szczecinek przy współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Hufca Toruń 
 

Treść   Czas 

Podstawy wychowawcze ZHP 2 

Wiedza o ZHP 3 

Metoda wychowawcza ZHP 10 

Instruktor – wychowawca 8 

Bezpieczeństwo 3 

Podstawy planowania pracy  6 

Umiejętności interpersonalne 10  

Działanie struktur powiatowych ZHP 4 

Sojusznicy podstawowych jednostek 
harcerskich 2 

Dokumentacja 2 

Finanse i gospodarka podstawowych 
jednostek ZHP 2 

Letni i zimowy wypoczynek dzieci i 
młodzieży                                               2 

Razem                                                            54  
w tym w e-learnigu                                    O%  
        

 
Turowo 
Pomorskie  
04-10 lutego 2011 

 

 
Komendant Kursu 

 
hm. Lucyna Czechowska 

BOKK 27/06 
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Zasady korzystania z materiałów zgromadzonych w Centralnym Banku Pomysłów: 

1) Celem Centralnego Banku Pomysłów (CBP) jest promowanie dorobku intelektualnego instruktorów ZHP.  
2) CBP został zaprojektowany jako źródło inspiracji, dlatego zawiera nie tylko kompleksowe konspekty 

konkretnych zajęć programowych czy kształceniowych, ale także propozycje pojedynczych 
ćwiczeń/zabaw/gier/piosenek itp. oraz opracowania tematyczne np. poradniki czy artykuły. 

3) Materiały zamieszczane w CBP są sprawdzone pod względem merytorycznym i metodycznym. Treści CBP są 
zgodne z regulaminami, standardami i instrukcjami ZHP. 

4) Każdy materiał jest podpisany oraz zamieszczony za zgodą autora.  
5) Zamieszczone materiały mogą być przetwarzane wyłącznie z uszanowaniem praw autorskich. 
6) Materiały CBP można wykorzystywać do celów komercyjnych wyłącznie za zgodą Głównej Kwatery ZHP. 
7) Użytkownicy CBP mogą zadawać autorowi konspektu dodatkowe pytania dotyczące materiału, kierując je na 

podany przez autora adres mailowy. 

Zasady publikacji materiałów w Centralnym Banku Pomysłów: 

1) Przekazywanie materiałów do Centralnego Banku Pomysłów (CBP) odbywa się dobrowolnie i nieodpłatnie. 
2) Autor przekazuje prawa majątkowe do materiałów na rzecz Głównej Kwatery ZHP i zgadza się na ich 

przetwarzanie przez członków ZHP. 
3) Materiał należy przesłać w formie elektronicznego konspektu wg wzoru zamieszczonego na stronie 

www.wip.zhp.pl. 
4) W nazwie pliku stosujemy zapis: Skrót główny. Nazwa. Imię i nazwisko autora. 
5) Jeśli konspekt wymaga załączników powinny być one wymienione w stosownej tabeli, oraz nazwane  

i ponumerowane zgodnie z ich opisem w tabeli. 
6) Konspekt wraz z załącznikami należy przesłać w jednym folderze nazwanym identycznie jak konspekt. 

Folder powinien być spakowany i zapisany pod taką samą nazwą jak folder (dopuszczalne rozszerzenia zip, 
rar). 

7) Materiał zostanie dołączony do zbiorów CBP po pozytywnej recenzji przez specjalistów CBP.  
8) Administrator CBP zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w konspekcie w zakresie: 

a) dostosowania materiału do aktualnych przepisów ZHP, 
b) dostosowania materiału do cech metody harcerskiej i odpowiedniej metodyki, 
c) poprawności ortograficznej i językowej. 

Skróty główne dla konspektów programowych:  

Z – Zuchy 
H – Harcerze 
HS – Harcerze Starsi 
W – Wędrownicy 
NS – Nieprzetarty Szlak 
 

NZ – Namiestnicy Zuchowi 
NH – Namiestnicy Harcerscy 
NSH – Namiestnicy Starszoharcerscy 
NW – Namiestnicy Wędrowniczy 
KNS – Kadra Nieprzetartego Szlaku 
 

Skróty główne dla konspektów kształceniowych:  

KZ – Kurs Zastępowych 
KPWD – Kurs Przewodnikowski 
KDZ – Kurs Drużynowych Zuchowych 
KDH – Kurs Drużynowych Harcerskich 
KDSH – Kurs Drużynowych Starszoharcerskich 
KDW – Kurs Drużynowych Wędrowniczych 
 
WI – Warsztaty instruktorskie 

KPHM – Kurs Podharcmistrzowski 
KKH – Kurs Komendantów Hufców 
KKK – Kurs Kadry Kształcącej 
KKS – Kurs Komendantów Szczepów 
KN – Kurs Namiestników 
KKSI – Kurs Członków Komisji Stopni Instruktorskich 
KHM – Kurs Harcmistrzowski 
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Uwaga! Obligatoryjne jest wypełnienie elementów pogrubionych  
oraz tabel określonych, jako obowiązkowe. 
 

AUTOR 
Imię i Nazwisko  
Stopień instruktorski  Stopień harcerski  
Numer OKK  Numer OKP  
Hufiec  Chorągiew  
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl)  
Telefon  
Na podstawie (jeśli materiał powstał w oparciu 
o prace innej osoby/osób) 

 

 

RECENZENT 
Imię i Nazwisko  
Stopień instruktorski  Stopień harcerski  
Numer OKK  Numer OKP  
Hufiec  Chorągiew  
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl)  
Telefon  

 

MATERIAŁ 
Nazwa  
Skrót główny  
Data stworzenia  
Zajawka (2-3 zdania od 
autora) 

 

 
FORMA KSZTAŁCENIA (należy wybrać jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

A Kurs Zastępowych  
B Kurs Przewodnikowski  
C Kurs Drużynowych Zuchowych  
D Kurs Drużynowych Harcerskich  
E Kurs Drużynowych Starszoharcerskich  
F Kurs Drużynowych Wędrowniczych  
G Kurs Podharcmistrzowski  
H Kurs Komendantów Hufców  
I Kurs Kadry Kształcącej  
J Kurs Komendantów Szczepów  
K Kurs Namiestników  
L Kurs Członków Komisji Stopni Instruktorskich  
M Kurs Harcmistrzowski  
N Warsztaty instruktorskie  
O Inna (podać jaka)  

Ewentualne uwagi 
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TREŚCI KSZTAŁCENIA (jeśli to możliwe na podstawie standardu danego kursu; 
 tabela obowiązkowa) 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

Ewentualne uwagi  
 

 
ZAMIERZENIA (odnośnie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników; odbiorca po skończonych 

zajęciach/zapoznaniu się z materiałem będzie; tabela obowiązkowa) 
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Ewentualne uwagi  
 

 
TYP MATERIAŁU (można zaznaczyć tylko jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

I Program kursu/warsztatu  
II Pełen konspekt zajęć  
III Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)  
IV Poradnik  
V Broszura/Praca naukowa/Tłumaczenie/Materiał pokonferencyjny  
VI Artykuł  
VII Multimedia  

Ewentualne uwagi  
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ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 
Optymalna liczba 
uczestników zajęć 

Minimalna liczba uczestników 
zajęć 

Maksymalna liczba uczestników 
zajęć 

   
Ewentualne uwagi  

 
 

CZAS TRWANIA 
Czas trwania (w minutach) Preferowana pora dnia 

  
Ewentualne uwagi  

 
 

WYMAGANIA WOBEC PROWADZĄCYCH 
Ilość prowadzących Kompetencje/umiejętności prowadzących 

  
Ewentualne uwagi  

 
 

WYMAGANIA SPRZĘTOWO-LOKALOWE 
Miejsce (harcówka, namiot, park, teren 
otwarty, okolice wody, potrzebne drzewo, na 
terenie miasta, basen, boisko itp.) 

 

Warunki techniczne (np. potrzebne źródło 
zasilania prądem) 

 

Materiały i narzędzia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć na podaną 
optymalną osób (np. na 20 osób potrzeba 
40 kartek formatu A4) 

 

Materiały i narzędzia, które powinien 
przynieść ze sobą uczestnik zajęć 

  

Pożądany ubiór uczestnika (np. dres, strój 
kąpielowy) 
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PRZEBIEG 
Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
1     

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

 

Materiały i 
załączniki 

 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
2     

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

 

Materiały i 
załączniki 

 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
3     

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

 

Materiały i załączniki  
Ewentualne uwagi, w 
tym preferowany sposób 
ewaluacji 
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ZAŁĄCZNIKI 
Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
1   

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
     

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
2   

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
     

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
3   

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
     

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT 
Nr Nazwa/Temat Autor Źródło (np. tytuł książki, 

strona www) 
1    
2    
3    
4    
5    
Ewentualne uwagi  
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Strona 1 z 2 
 

ANKIETA APLIKACYJNA – 2013  
Nim spotkamy się na pierwszych zajęciach kursu, pragnęlibyśmy wcześniej trochę Cię poznać. Chcielibyśmy wiedzieć jakie są Twoje, 

względem kursu, oczekiwania, co zamierzasz zrobić z nabytą wiedzą, jaki jesteś i czym się zajmujesz w harcerstwie i poza nim. Ankieta 
ułatwi nam dostosowanie zajęć do Twoich indywidualnych potrzeb oraz usprawni przygotowanie kursu.  

Wypełnij poniższy formularz na komputerze. Uzupełniona wersja elektroniczna wysłana na adres rekrutacji traktowana jest jako 
podpisana, tym samym oświadczenia zawarte na końcu formularza traktuje się jako wiążące.  

Do zobaczenia na kursie! 
Komenda Kursu Przewodnikowskiego  

 
DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  Numer 
ewidencyjny1:  

 
DANE KONTAKTOWE 

E-mail:  Telefon:  

Adres 
korespondencyjny:  Numer GG/ login 

Skype:  

 
DANE PRZYDATNE W ORGANIZACJI KURSU 
(nie masz obowiązku ich uzupełniania, ale podanie ich ułatwi nam sprawy organizacyjne) 

Zamawiam koszulkę 
kursową w rozmiarze: 

damski: S M L XL XXL Zamawiam posiłki: 
(np. wegetariańskie)  

męski: S M L XL XXL 
 
DANE HARCERSKIE 

Hufiec/Chorągiew:  

ZD/Szczep:  

Drużyna:  

Stopień:  Zdobywany stopień 
(data otwarcia próby): 

 

Aktualnie pełniona 
funkcja: 

 

Zakres działań 
wynikający z 
pełnionej funkcji: 

  
  

 
Wypisz swoje osiągnięcia w pracy harcerskiej: 
 

 
Dlaczego zdecydowałeś/aś się wziąć udział w kursie? 
 

 
                                                      
1 Znajdziesz go na karcie członkowskiej ZHP lub w systemie EWIDENCJA 
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Strona 2 z 2 
 

Jaką wiedzą i umiejętnościami możesz podzielić się z innymi uczestnikami? 
 

 
Według Ciebie kurs będzie udany, gdy:  
 

 
Jakie działania w ramach swojej harcerskiej pracy zamierzasz podjąć po ukończeniu kursu?  
 

W jakiej metodyce zamierzasz 
się specjalizować: 
(zaznacz właściwe) 

Zuchowej Harcerskiej Nie podjąłem/am jeszcze 
decyzji - rozważam: 

Starszoharcerskiej Wędrowniczej 

 
Napisz kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach, marzeniach i życiu pozaharcerskim.  
 

 
OŚWIADCZENIE  
(zaznacz właściwe) 
 Wyrażam wolę uczestniczenia w Kursie Przewodnikowskim „Cztery Żywioły” organizowanym w dniach ………………………………… w ………………………………. 

Zapoznałem/łam się z zasadami uczestnictwa i ukończenia kursu. Deklaruję czynnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach kursu oraz udostępnić wszystkie 
materiały wypracowane na zajęciach, a pomocne kadrze kursu w dokonaniu oceny uczestnika. 

 Oświadczam, że mam opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP, a moje dane znajdują się w Ewidencji ZHP. 
 W przypadku zakwalifikowania mnie przez Komendę Kursu do jego uczestnictwa deklaruję opłacenie składki zadaniowej w wyznaczonym terminie.  

W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie po 10 grudnia 2012 r. wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami udziału do pełnej kwoty uczestnictwa tj. 
360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu poprzez publikację zdjęć, materiałów audio i materiałów wideo wykonanych 
przez organizatorów lub osoby przez nie upoważnione w trakcie Kursu, które wcześniej będę mógł/mogła zaakceptować, na stronach internetowych 
administrowanych przez ZHP, drukowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w prasie, radiu i telewizji. Niniejsza zgoda dotyczy tylko 
publikacji w celach niekomercyjnych oraz wyżej wskazanych miejsc. 

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Hufiec ZHP 
Łagiewniki informuje, iż: 
 administratorem Druhny/Druha danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), ul Konopnicka 6, zwana dalej ZHP,  
 Druhny/Druha dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na Kurs Przewodnikowski „Cztery Żywioły” organizowany przez Hufiec Łagiewniki i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom, 
 posiada Druhna/Druh prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
 podanie ZHP danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne by uczestniczyć w formach szkoleniowych organizowanych przez ZHP. 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW  
KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO „MORZE MOŻLIWOŚCI” 

MZKK NR 1 
CHORĄGIEW LUBELSKA 

 
 
 
Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We 
współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie 
stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę 
i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspólnoty! 

Idea stopnia: PRZEWODNIK-PRZEWODNICZKA 
 

Droga Kursantko, Drogi Kursancie! 

Dziękuję za zgłoszenie na formę kształceniową, jaką jest Kurs Przewodnikowski „Morze Możliwości” 
przygotowaną przez Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej nr 1. W Twoje ręce oddaję krótki 
przewodnik, jak dobrze przygotować się do Kursu, co, mam nadzieję, pozytywnie wprowadzi Cię 
w klimaty kursowej przygody. 

Przed Tobą pełen emocji i wyzwań czas kursowych biwaków, podczas których intensywnie będziemy 
Cię kształcić na instruktora, wychowawcę i opiekuna. Będzie to idealny okres na poznanie się 
i wymianę doświadczeń z innymi środowiskami. 

Liczymy na Twoje zaangażowanie oraz zachęcamy do wykorzystania swojego potencjału – wierzymy, 
że i w Tobie obudzimy lidera który zrobi wiele dla swojej Drużyny, Hufca a może w przyszłości 
i Chorągwi . Pierwszy krok już uczyniłaś/eś decydując się na uczestnictwo w Kursie, tym samym jest to 
znak, że świadomie kierujesz swoim rozwojem w ZHP.  

Wszystkie treści kursowe są na poziomie stopnia instruktorskiego: przewodniczka/przewodnik. 
Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną i umiejętności wychowawcze, jakie powinien posiadać 
każdy instruktor ZHP posiadający ten stopień. 

Organizatorzy kursu ze swojej strony zapewnią wsparcie merytoryczne, służą radą i doświadczeniem. 
Dzięki Twojej, mamy nadzieję, rzetelnie wypełnionej ankiecie, od samego początku będziemy 
wiedzieli, czego oczekujesz od nas oraz jak sprostać Twoim problemom, z którymi się borykasz 
w swoim otoczeniu. 

Najprawdopodobniej będzie to Twoja pierwsza instruktorska przygoda, w związku z czym dokładnie 
zapoznaj się z informacjami przedstawionymi poniżej. Jeżeli czegoś nie będziesz pewna/y, bądź nie 
zostanie to przekazane w niniejszej informacji, śmiało pisz na nasz adres mailowy 
mzkk1@lubelska.zhp.pl 

Czuwaj! 

phm. Ilona Bachanek 
Komendantka Kursu Przewodnikowskiego 

„Morze Możliwości” 
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 02-04.03.2012 - MDK w Puławach, 
zakwaterowanie od 15.00 do 15.30, 
zakończenie ok. 16.00, 

 16-18.03.2012 - SP nr 4 w Lubartowie, 
zakwaterowanie j.w., 
zakończenie ok. 18.00. 

 

 

 pełne i regulaminowe umundurowanie, 
 strój harcerski do zajęć (np. harcerska koszulka t-shirt), 
 ubiór na czas zajęć w terenie (możliwy do ubrudzenia), 
 wyposażenie na biwak odbywający się w warunkach polowych (śpiwór, karimata, 

obuwie na zmianę, kubek, talerz, sztućce). 
 
 
 
 zakwaterowanie w warunkach polowych, 
 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
 wyprawkę kursową: 

o chustę kursową, 
o identyfikator, 
o długopis, 
o smycz, 
o notatnik kursowy, 

 płytę z materiałami i zdjęciami z kursu. 
 
 

 

 aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach, 
 zaliczenie testu z wiedzy harcerskiej na poziomie ćwik/samarytanka*, 
 wykonanie jednej pracy własnej oraz jednej pracy zespołowej zadanej podczas kursu, 
 wykonanie jednego zadania dodatkowego**. 

 
Dodatkowo podczas kursu uczestnik będzie obserwowany przez kadrę pod kątem 
liderstwa, postawy harcerskiej oraz aktywności na zajęciach. 

Objaśnienia: 
*test z wiedzy harcerskiej na poziomie ćwik/samarytanka obejmuje takie techniki: historia, symbolika, 
pionierka, pierwsza pomoc, ogólna wiedza o ZHP oraz umiejętności praktyczne np. pisanie podań. 
**zadania należy wybrać spośród wymienionych poniżej, oraz nadesłać na adres mailowy MZKK do dnia 
29.02.12 - (zasada "kto pierwszy ten lepszy"): 
- rozpoczęcie dnia: 03,04,17,18  marca (ok. 15 min), 
- zakończenie dnia: 02,03,16,17 marca (ok. 15 min), 
- artykuł do hufcowych gazetek (dowolna liczba osób). 

ZAKWATEROWANIE: 

I.  

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: 

II.  

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU: 

III.  

W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIAMY: 
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Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinnym zajęć oraz jeden z treścią 
z nazewnictwem ZHP i drugi z treścią z nazewnictwem zrozumiałym poza organizacją. 
W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać: 

 Dyplom ukończenia kursu wraz z wyróżnieniem, 
 Dyplom ukończenie kursu, 
 Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu). 

 

 

 Organizator ma prawo do zmian w przedstawionym dokumencie,  
 ankiety nie podpisane przez przełożonego oddawane w trakcie zakwaterowanie nie 

zostaną przyjęte jako dokument kwalifikujący na kurs, 
 wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy mzkk1@lubelska.zhp.pl. 

 

DYPLOMY: 

IV.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

V.  
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PLAN I HARMONOGRAM 

KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO „GRANAT” 
MZKK NR 1 

CHORĄGIEW LUBELSKA 
 
 
 
 
 
 

 
Cel główny: Przygotowanie uczestnika kursu do roli instruktora ZHP. 
Cele pośrednie:  

 Poznanie potrzeb uczestników oraz udzielenie im informacji zwrotnej, 
 zintegrowanie środowisk, 
 umożliwienie realizacji kształcenia kadrze szkoleniowej. 

Cele te realizowane są zgodnie z uchwałą GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 w oparciu 
o „Standardy szkoleń instruktorskich” oraz Plan Kursu (zał.).  Dzięki nim chcemy wykształcić instrukto-
ra świadomego swojej roli w strukturze naszej organizacji.  

 
Organizatorzy: 
Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej nr 1, przy wsparciu od strony merytorycznej i organizacyjnej 
Chorągwi Lubelskiej, Hufca Lublin oraz Hufca Puławy.  
Uczestnicy: 
Wędrownicy, którzy rocznikowo posiadają minimum 16 lat. Każdy uczestnik, aby wziąć udział 
w kursie musi donieść na I biwak wypełnioną i zaopiniowaną przez przełożonego ankietę aplikacyjną 
(zał. ankieta aplikacyjna). W pierwszej kolejności kurs skierowany jest do harcerzy z Hufca Lublin 
i Hufca Puławy. 
Opis miejsca biwakowania: 
Pierwszy biwak odbędzie się w jednej z puławskich szkół, drugi w jednej z lubartowskich szkół. Zajęcia 
odbędą się, w zależności od liczby uczestników, w jednej lub dwóch salach o wystroju i klimacie od-
powiadającym tematyce Kursu. Uczestnicy spać będą w osobnych salach z podziałem na płcie. Ko-
menda Kursu będzie posiadała do swojej dyspozycji jedną salę, w której będzie mogła przebywać  
kadra stała, kadra szkoleniowa i, za zgodą komendanta Kursu, kadra pomocnicza. Dodatkowo przygo-
towana zostanie salka kominkowa o refleksyjnym klimacie, która będzie do dyspozycji kursantów,  a 
wieczorami będą odbywały się tam kominki. Posiłki przygotowywane i spożywane będą na stołówce 
lub salce (o nazwie „Kantyna”).  Łącznie wykorzystanych będzie od 5 do 6 sal. Za wystrój odpowie-
dzialna jest jedna z osób z kadry stałej oraz kadra pomocnicza. 

I. CELE KURSU 

II. OGÓLNA WIZJA KURSU 

P
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Wyżywienie: 
Na jeden biwak kursowy przypadają 2 kolacje, 2 śniadania, przerwa kawowo-ciastkowa w niedzielę 
oraz 1 obiad. Produkty na kolacje i śniadania zakupione będą w piątek przed rozpoczęciem biwaku, 
aby zachowały jak najdłużej świeżość. Wykaz produktów w załączniku „art. spożywcze”. Produkty 
będą magazynowane w sali/stołówce. 
Posiłki tj. śniadania i kolacje są przygotowywane przez dyżurujący tego dnia zastęp kursowy pod 
okiem oboźnego. Rozkład dyżurów zastępów ogłoszony zostanie na początku pierwszego biwaku. 

 
Kadra kursu dzieli się na: 

1) Kadrę stałą –  są to osoby biorące aktywny udział w tworzeniu kursu od strony merytorycznej 
i organizacyjnej, są obecne stale na pierwszym i/lub drugim biwaku kursowym oraz są: 

a. członkami MZKK nr 1 lub/i 
b. osobami posiadającymi BOKK lub 
c. osobami będącymi w stopniu podharcmistrza pretendującymi do BOKK lub 
d. osobami realizującymi swoją próbę podharcmistrzowską pretendującymi do BOKK. 

Cztery osoby z kadry stałej tworzą Komendę Kursu: Komendant Kursu, dwóch  zastępców 
Komendanta Kursu oraz oboźny. Komendę Kursu zatwierdza Komendant Chorągwi. Zadania 
dla poszczególnych osób wyznaczane są przez Komendanta Kursu po uprzedniej konsultacji 
oraz zapisane są jasno w jednym dokumencie (zał. podział obowiązków). 

2) Kadrę pomocniczą – są to osoby biorące aktywny udział w tworzeniu kursu od strony organi-
zacyjnej, są obecne w określonych przez komendanta momentach biwaków kursowych, a gdy 
zajdzie taka potrzeba, mogą być obecni przez cały czas trwania danego biwaku oraz są: 

a. Minimum w stopniu przewodnika lub 
b. Za zgoda komendanta kursu z otwarta próbą na stopień przewodnika. 

Kadrę pomocniczą zatwierdza Komendant Kursu. Członka kadry pomocniczej może wytyczyć 
każdy członek kadry stałej. Kadra pomocnicza podlega bezpośredniej dyspozycji poszczegól-
nym członkom kadry stałej co przedstawione w odpowiednim dokumencie (zał. struktura). 

3) Kadrę szkoleniową – są to osoby prowadzące zajęcia, które: 
a. Posiadając BOKK lub 
b. Posiadają minimum otwartą próbę na stopień podharcmistrza i pretendują do BOKK. 

Kadra szkoleniowa posiadająca BOKK przygotowuje konspekty swoich zajęć wg wzoru (zał. 
wzór konspektu) i zdaje konspekt po zajęciach, co stanowić będzie dokumentację kursu, na-
tomiast kadra szkoleniowa nie posiadająca OKK przygotowuje konspekt swoich zajęć wg wzo-
ru (zał. wzór konspektu), który podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Kursu minimum 
dzień przed planowanymi zajęciami. Minimum 5 dni przez planowanymi zajęciami kadra szko-
leniowa ma obowiązek dostarczyć mailowo wykaz materiałów wraz z materiałami do wydru-
ku/kopii na adres mailowy mzkk1@lubelska.zhp.pl. Materiały do wydruku/kopii, o ile będzie 
to możliwe, powinny być umieszczone na specjalnym wzorze dokumentu (zał. notatnik). Ka-
dra szkoleniowa podlega bezpośrednio Komendantowi Kursu i z nim komunikuje się drogą 
mailową: ilona.bachanek@pulawy.zhp.pl.  

 

III. KADRA KURSU 
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Uczestnik zapoznaje się z warunkami ukończenia kursu po przeczytaniu „Szczegółowej informacji dla 
uczestników” wysyłanej drogą mailową po zgłoszeniu.  
Każdy uczestnik podlega jasnym kryteriom oceny scharakteryzowanym poniżej. 
Kryteria oceny: 

 aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach – w razie nieobecności na jednych zaję-
ciach możliwość zaliczenia ich u prowadzącego, 

 zaliczenie testu z wiedzy harcerskiej na poziomie ćwik/samarytanka - obejmuje takie techniki: 
historia, symbolika, pionierka, pierwsza pomoc, ogólna wiedza o ZHP oraz umiejętności prak-
tyczne np. pisanie podań - test można poprawiać, 

 zaliczenie dwóch prac własnych zadanych podczas kursu, 
 wykonanie jednego zadania dodatkowego związanego z obrzędowością kursu - zadania nale-

ży wybrać spośród wymienionych poniżej oraz nadesłać na adres mailowy MZKK - (zasada 
"kto pierwszy, ten lepszy"): 
- obrzędowe rozpoczęcie dnia kursowego (ok. 15 min); 
- obrzędowe zakończenie dnia kursowego (ok. 15 min); 
- piosenka kursowa (2 osoby); 
- śpiewnik kursowy;  
- artykuł do hufcowych gazetek (dowolna liczba osób);  
- graficzne opracowanie poradnika "101 rad dla instruktorów”. 

 zaliczenie rozmowy końcowej wraz z zadaniem praktycznym związanym z zastosowaniem 
techniki komunikacji interpersonalnej (np. przeprowadzenie rozmowy motywującej lub zara-
dzenie konfliktowi). 

 
Dodatkowo podczas kursu uczestnik będzie obserwowany przez kadrę pod kątem liderstwa, postawy 
harcerskiej oraz aktywności na zajęciach. Obserwacje będą zapisywane w specjalnie do tego przezna-
czonym zeszycie. Obserwacji może dokonać kadra stała i kadra szkoleniowa Kursu. 
 

 
 

Każdy uczestnik Kursu otrzymuje dwa dyplomy. Oba dyplomy są z wykazem godzinnym zajęć oraz 
jeden z treścią z nazewnictwem ZHP i drugi z treścią z nazewnictwem zrozumiałym poza or-
ganizacją. 
 
W zależności od osiągniętych wyników Komenda Kursu decyduje o przyznaniu następującego 
rodzaju dyplomu: 

 Dyplom ukończenia kursu wraz z wyróżnieniem - dla osób uzyskujących ponadprzeciętne 
wyniki, 

 Dyplom ukończenie kursu, 
 Dyplom uczestnictwa w kursie - nie oznacza on pozytywnego ukończenia kursu. 

 
Odznakę kursu otrzymują osoba, która ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym. Ponadto każdy 
uczestnik dostanie list, w którym Komenda zawrze ocenę opisową kursanta z ukazaniem jego moc-
nych stron oraz rzeczy, nad którymi powinien jeszcze popracować. 

IV. OCENA UCZESTNIKÓW 

 

V. DYPLOMY, ODZNAKA 
VI.  
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Dwa pierwsze biwaki odbywały się od 16:00 w piątek do 14.00 w  niedzielę, natomiast trzeci biwak 
była to tylko sobota od 10.00 do 10.00 w niedzielę -  podczas tego ostatniego biwaku odbyła się gra 
terenowa i rozmowy końcowe. 

Lp. Treści Zamierzenia: po ukończeniu 
zajęć kursant będzie: 

Czas/ Prowa-
dzący 

Uwagi 

Po
ds

ta
w

y 
w

yc
ho

w
aw

cz
e 

Podstawy wychowawcze ZHP 
 

Znał dokument „Podstawy wy-
chowawcze ZHP”. 

1,5h/ I BIWAK 

 Cele, rola, misja ZHP, znaczenie 
harcerstwa w społeczeństwie (dla 
rodziny, szkoły, najbliższego śro-
dowiska, miasta...) 

 Kultywowanie tradycji i historii 
w systemie wychowawczym ZHP. 

 

 Znał misję i cele działania ZHP, 
umiał przekładać je na działa-
nie gromady/drużyny, 

 miał świadomość kształtowa-
nia swoją postawą wizerunku 
ZHP, 

 potrafił wykorzystać historię 
i tradycję harcerską do działań 
wychowawczych w ZHP, ro-
zumiał związane z tym szanse 
i zagrożenia. 

2h/ I BIWAK 

W
ie

dz
a 

o 
ZH

P 

Statut ZHP - co to za dokument i jak 
jest zbudowany, struktura organizacji 
i miejsce w niej drużynowego 
i drużyny oraz prawa i obowiązki in-
struktora. 

 Potrafił korzystać ze Statutu 
ZHP, 

 znał strukturę ZHP, 
 wiedział, jaka jest rola instruk-

tora w organizacji, jego prawa 
i obowiązki. 

1h/ I BIWAK 

Podstawowe regulaminy     dotyczące 
mundurów, odznak i oznak, musztry 
i ceremoniału harcerskiego. 
 

 Znał zasady obowiązujące 
członków ZHP wynikające 
z regulaminu mundurowego, 

 potrafił stosować zasady 
musztry i ceremoniału har-
cerskiego w pracy drużyny. 

1,5 h/ E-LERNING 

 Ruch skautowy na świecie, pod-
stawowe informacje o WOSM 
i WAGGGS, 

 przynależność do skautingu. 

 Miał świadomość przynależ-
ności harcerstwa do ruchu 
skautowego, 

 miał podstawową wiedzę na 
temat światowych organizacji 
skautowych, których człon-
kiem jest ZHP. 

1,5 h/ I BIWAK 

U
m

ie
ję

tn
oś

ci
 in

-
te

rp
er

so
na

ln
e 

Komunikacja 
 
 
 
 
 
 

 Znał czynniki wpływające na 
proces komunikowania się, 

 umiał zachować się asertyw-
nie, 

 umiał udzielić informacji 
zwrotnej i przyjąć krytykę. 

2h/ I BIWAK 
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 Funkcjonowanie w grupie, 
 bycie liderem, 
 umiejętność budowania grupy. 
 

 Umiał zdefiniować rolę in-
struktora –  jako lidera, 

 wiedział, jakie cech 
i umiejętności wyróżniają lide-
ra, 

 wiedział jakie procesy zacho-
dzą w grupie. 

 

2h/ I BIWAK 

Rozwiązywanie konfliktów 
 

 Wiedział, jakie jest znaczenie 
konfliktu w grupie, 

 umiał radzić sobie 
z podstawowymi sytuacjami 
konfliktowymi. 

1h/ I BIWAK 

Motywowanie  Rozumiał potrzebę motywo-
wania, 

 znał zasady dobrej motywacji. 

2h/ I BIWAK 

In
st

ru
kt

or
 w

yc
ho

w
aw

ca
 

 Instruktor jako wychowawca 
i opiekun, 

 rola osobistego przykładu instrukto-
ra. 
 

 Rozumiał treść Zobowiązania 
Instruktorskiego, 

 potrafił określić, na czym 
polega rola i postawa instruk-
tora jako opiekuna oraz jako 
wychowawcy (posługującego 
się metodą harcerską), 

 umiał określić wzór osobowy 
instruktora ZHP, 

 wiedział, na czym polega 
osobisty przykład instruktora 
w skutecznym stosowaniu 
metody, 

 potrafił określić słabe i mocne 
strony własnego charakteru 
w kontekście bycia instrukto-
rem i potrafił wyznaczyć za-
dania do pracy nad sobą. 

2h/ I BIWAK 

In
st

ru
kt

or
 w

yc
ho

w
aw

ca
 

 Planowanie własnego rozwoju, 
 stopnie instruktorskie, stopnie har-

cerskie, uprawnienia i odznaki, 
 godzenie różnych ról społecznych 

i określanie ich ważności. 

 Potrafił wyznaczyć sobie cele 
życiowe, 

 wiedział, na czym polega 
system pracy ze stopniami 
harcerskimi i instruktorskimi, 

 umiał zaplanować swój rozwój 
w oparciu o poszczególne in-
strumenty, 

 rozumiał potrzebę dalszego 
kształcenia się. 

2h/ I BIWAK 
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 Warsztat pracy instruktora, 
 literatura i media, 
 formy doskonalące. 

 Wiedział, gdzie szukać infor-
macji o ważnych sprawach 
Związku, 

 umiał wzbogacić swój warsz-
tat pracy, korzystając z do-
stępnych środków. 

1h/ I BIWAK 
M

et
od

a 
ha

rc
er

sk
a 

Elementy i cechy metody Znał elementy i cechy metody 
harcerskiej. 

2h/ II BIWAK 

Rozwój psychofizyczny dzieci i mło-
dzieży 

Znał rozwój psychofizyczny, 
potrafił przełożyć go na pracę 
metodą harcerską na 
poszczególnych etapach tego 
rozwoju. 

1,5h/ II BIWAK 

Metodyki grup wiekowych  Znał główne założenia po-
szczególnych metodyk, 

 potrafił określić zastosowanie 
poszczególnych instrumentów 
metodycznych. 

2h/ II BIWAK 

Ciąg wychowawczy - szczep  Rozumiał znaczenie ciągu 
wychowawczego w procesie 
wychowania w ZHP, 

 wiedział, jak praca 
w szczepach wspiera funkcjo-
nowanie ciągu wychowaw-
czego. 

1h/ II BIWAK 

Po
ds

ta
w

y 
pl

an
ow

an
ia

 

Planowanie krótko- i długoterminowe  Rozumiał potrzebę planowa-
nia, a szczególnie planowania 
pracy drużyny, 

1h/ II BIWAK 

 znał zasady planowania (ana-
liza sytuacji z uwzględnieniem 
potrzeb, definiowanie celów, 
budowanie zadań, zasady or-
ganizacji czasu, ocena), 

2,5h/ II BIWAK 

 potrafił wyznaczyć cele 
i zamierzenia oraz na ich pod-
stawie zaplanować pracę. 

2h/ II BIWAK 

Hu
fie

c 
ja

ko
 w

sp
ól

no
ta

 

 Współtworzenie wspólnoty hufcowej 
przez podstawowe jednostki organi-
zacyjne i kadrę, 

 funkcjonowanie w zespole instruk-
torskim lub wędrowniczym, 

 namiestnictwa. 

 Wiedział, na czym polega rola 
drużyn oraz kadry w budowie 
wspólnoty hufcowej, 

 potrafił współdziałać w grupie 
instruktorów przy realizacji 
zadań, 

 wiedział, jakie zespoły instruk-
torskie mogą mu udzielić 
wsparcia, 

 znał rolę namiestnictw. 

2h + 1h/ II BIWAK 
GRA TERE-
NOWA O 
ZESPOŁACH 
INSTRUK-
TORSKICH 
I NAMIESTNI
CTWACH – III 
BIWAK 
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So

ju
sz

ni
cy

 g
ro

m
ad

y/
dr

uż
yn

y 
 Kontakt z rodzicami i dyrekcjami 

szkół, 
 pozyskiwanie sojuszników; Ruch 
 Przyjaciół Harcerstwa; promocja 

drużyny i harcerstwa w środowisku, 
 znaczenie dobrej promocji dla dzia-

łalności drużyny, 
 formy promowania drużyny. 

 Wiedział, gdzie szukać sojusz-
ników w pracy wychowaw-
czej, 

 świadomy roli rodziców jako 
najważniejszych partnerów 
w wychowaniu ich dzieci, 

 potrafił przeprowadzić spo-
tkanie z rodzicami i utrzymy-
wać z nimi stały kontakt, 

 wiedział, jak pozyskać sojusz-
ników w szkole, na osiedlu, 
w środowisku działania, 

 rozumiał rolę i znał formy 
promocji harcerstwa w śro-
dowisku lokalnym, 

 znał drogę służbową w kon-
taktach z sojusznikami. 

2h/ II BIWAK 
Fi

na
ns

e 
i g

os
po

da
rk

a 
dr

uż
yn

y 

 Przepisy finansowe dotyczące druży-
ny – regulamin wydany przez GK, 
stosowanie przepisów w konkretnym 
hufcu, 

 akcje zarobkowe - aspekty prawne, 
 pomysły na akcje zarobkowe dla 

różnych grup wiekowych, 
 składka członkowska – znaczenie 

wychowawcze, sposoby zbierania, 
 wychowanie gospodarcze. 

 Rozumiał przepisy znajdujące 
się w obowiązujących regula-
minach dotyczących działal-
ności finansowej drużyny, 

 potrafił prowadzić finanse 
drużyny w sposób wymagany 
w danym hufcu, 

 potrafił znaleźć dla swojego 
środowiska harcerskiego od-
powiedni sposób prowadzenia 
akcji zarobkowej, 

 potrafił „pracować” ze składką 
członkowską: określić cel jej 
zbierania, używać jej jako in-
strumentu do wychowania 
gospodarczego w drużynie 

 potrafił prowadzić w drużynie 
wychowanie gospodarcze. 

2h/ III BIWAK 
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Be

zp
ie
cz
eń

st
w
o 

 Odpowiedzialność instruktora (dru-
żynowego), 

 podstawy prawne działalności in-
struktora (w zakresie prawa pań-
stwowego i związkowego), 

 zasady higieny pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Znał konsekwencje odpowie-
dzialności prawnej za podo-
piecznych, 

 znał podstawy prawne dzia-
łalności gromady/drużyny 
i drużynowego i umiał znaleźć 
potrzebne mu w tym zakresie 
informacje, 

 umiał znaleźć przepisy doty-
czące organizacji imprez, bi-
waków, obozu, 

 rozumiał zasadność prowa-
dzenia dokumentacji 
w drużynie, 

 znał zasady higieny pracy 
z dziećmi i młodzieżą. 

2h/ III BIWAK 

  Zasady bezpieczeństwa podczas 
imprez i biwaków. 

 Umiał zorganizować bezpiecz-
ne zajęcia dla swoich podo-
piecznych, przewidzieć poten-
cjalne sytuacje niebezpieczne 
dla zdrowia oraz życia, 

 umiał zachować się podczas 
wypadku. 

1h/ III BIWAK 

Do
ku

m
en

ta
cj

a 

 Instrukcja gromady zuchowej 
i drużyny harcerskiej, starszoharcer-
skiej, wędrowniczej oraz wielopo-
ziomowej, 

 książka pracy drużyny w tym ESH, 
 zasady prowadzenia korespondencji, 
 dokumentacja finansowo-

gospodarcza. 
 

 Rozumiał zasadność prowa-
dzenia dokumentacji 
w drużynie, 

 wiedział, jak może korzystać 
z Elektronicznego Systemu 
Harcerskich Danych, 

 znał zasady organizacji działa-
nia gromady i drużyny, 

 potrafił dopełnić formalności 
związanych z założeniem dru-
żyny, 

 potrafił prowadzić dokumen-
tację drużyny (książkę pracy, 
korespondencję), 

 potrafił prowadzić dokumen-
tację finansowo-gospodarczą 
drużyny, 

 znał zasady ochrony danych 
osobowych. 

2h/ II BIWAK 

HA
L 

i H
AZ

 

 Rola obozu w życiu drużyny, 
 podstawowe zasady organizacji 

kolonii zuchowej/obozu harcerskie-
go. 

 Wiedział, jaką rolę pełni obóz 
w życiu drużyny, 

 znał regulaminy i przepisy 
BHP, obowiązujące na kolo-
niach/obozach, 

 znał podstawowe zasady 
organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 

2h/ III BIWAK 
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA 
HUFIEC ZHP CZĘSTOCHOWA 
HUFCOWY ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ 
„AKADEMIA KSZTAŁCENIA” 
 
 
 
 
 
 
PLAN PRACY KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO 
 
„KOLOROWE LATA 90.” 
 
 
 
 

                         
   
 
 
 
 
 
                                                       30.05.2012-04.07.2012, H.O.S.W Pająk 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Opracowanie: 
                                                                                             phm. Marta Kwiatkowska 
                                                                                             BOKK 398/2011 
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I Cel kursu: 
 
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia służby instruktorskiej w ZHP. 
 
I Wskaźniki organizacyjne: 
 

1. Uczestnicy. 
Osoby chcące wziąć udział w kursie muszą: 

 
 mieć co najmniej 16 lat, 
 mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie, 
 uiścić opłatę za kurs, 
 dostarczyć ankietę aplikacyjną oraz kartę uczestnika w wyznaczonym terminie. 

 
2. Kadra: 
 
Kadrę kursy stanowią przede wszystkim instruktorzy pełniący funkcję w ramach Częstochowskiej Akcji 
Szkoleniowej CZAS3, instruktorzy Hufca ZHP Częstochowa oraz zaprzyjaźnieni instruktorzy na zaprosze-
nie komendantki kursu: 
 
phm. Marta Kwiatkowska – komendantka kursu, BOKK, 
pwd. Maciej Kuczera – oboźny kursu, ukończony KKK, 
 
hm. Maria Kotkiewicz, SOKK, 
hm. Ewa Miękina, SOKK, 
hm. Adrian Staroniek, ZOKK, 
phm. Damian Strojec, BOKK, 
phm. Cezary Przęczek, BOKK, 
hm. Paweł Cebula, BOKK, 
phm. Wojciech Śliwowski, ukończony KKK, 
phm. Paulina Kutak, ukończony KKK, 
phm. Tomasz Sikorski, ukończony KKK, 
pwd. Anna Sałacińska, ukończony KKK, 
phm. Sebastian Ratman, 
phm. Agnieszka Wyszyńska, 
phm. Olga Jaguścik, 
phm. Ewelina Michoń, 
pwd. Dariusz Jaguścik, 
pwd. Aleksandra Nabiałek. 
 
3. Sprawy organizacyjne: 

 Kurs ma formę obozową, stałą w terminie od 30.06 do 04.07.2012, 
 obejmuje on 54 h zajęć 
 Koszt kursu: 

 harcerze Hufca ZHP Częstochowa: 170 zł, 
 harcerze z pozostałych Hufców: 195 zł. 

                   
4. Warunki ukończenia kursu: 
 
 aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach, 
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 wykonanie dodatkowych zadań: karta próby na stopień instruktorski, karta samorozwoju, programu 
podstawowej jednostki organizacyjnej, przeprowadzenie zbiórki, 

 minimum 75% frekwencja na zajęciach. 
 

5. Ewaluacja: 
 

 prowadzona przez uczestników: ocena całego kursu oraz ocena każdych zajęć  
i całego dnia na podsumowaniu, 

 prowadzona przez kadrę: podsumowanie całego kursu (łącznie z podsumowaniem ocen uczestni-
ków) w formie pisemnej, jako ostatni dokument kursowy, 

 ewaluacja po pół roku i po roku od daty przeprowadzenia kursu – badanie, jak wiedza zdobyta na 
kursie jest wykorzystywana przez kursantów.  

 
6. Fabuła: 
 
Fabuła kursu oparta jest na symbolach lat 90. Każdego dnia kursanci będą poznawali jeden element 
charakterystyczny dla tamtego okresu, a związany kolejno z muzyką, tańcem, znanymi postaciami, je-
dzeniem i najważniejszymi wydarzeniami z lat 90. 
Kursanci będą zatem mieli okazję nie tylko poznać magię lat 90. ale i poznać najciekawsze cechy two-
rzące klimat i nastrój ówczesnych czasów. 
 
7. Ramowy harmonogram dnia: 

 
07.45 – pobudka, powitanie dnia,  
08.00 – rozgrzewka, 
08.15 – czas na mycie i sprzątanie, przygotowanie do śniadania, 
09.00 – śniadanie, 
09.30 – 13.20 – I blok zajęć, 
13.20 – 13.30 – przygotowanie do obiadu, 
13.30 – obiad, 
14.30 – 15.30 – cisza poobiednia, czas wolny kursantów, 
15.30 – 18.50 – II blok zajęć, 
18.50 – 19.00 – przygotowanie do kolacji, 
19.00 – 19.30 – kolacja,  
19.30 – 20.00 – czas wolny kursantów,  
20.00 – 21.30 – III blok zajęć, 
21.30 – podsumowanie dnia, harcerski krąg, zakończenia dnia, 
21.40 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej, 
22.00 – cisza nocna. 
 

8. Harmonogram: 
 
 
 
Data Prowadzący Temat zajęć Zamierzenia 
30.06.2012 
 
 
DP 

phm. Marta Kwiat-
kowska 
 
 
 
 

PODSTAWY WYCHO-
WAWCZE ZHP 
 

 Zajęcia integracyjne – 
zapoznanie z obowią-
zującymi regulamina-

 
 
- zintegrowany z innymi uczestni-
kami kursu 
- znał zasady obowiązujące pod-
czas kursu 
- znał fabułę kursu  
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mi, wprowadzenie  
w fabułę kursu, bu-
dowanie obrzędowo-
ści 

 

i obrzędowość z nią związaną 
 

30.06.2012 
 
 
DP 

hm. Ewa Miękina 
 
 

 „Podstawy wycho-
wawcze ZHP” 

 
 Cele, rola, misja ZHP, 

znaczenie harcerstwa 
w społeczeństwie (dla 
rodziny, szkoły, naj-
bliższego środowiska, 
miasta...) 

 

-znał dokument „Podstawy wy-
chowawcze ZHP” 
 
-znał misję i cele działania ZHP, 
umiał przekładać je na działanie 
gromady/drużyny, 
- miał świadomość kształtowania 
swoją postawą wizerunku ZHP 
 

30.06.2012 
 
PP 

phm.   
Cezary Przęczek 

 Kultywowanie tradycji 
i historii w systemie 
wychowawczym ZHP 

 

-potrafił wykorzystać historię i 
tradycję harcerską do działań wy-
chowawczych w ZHP, rozumie 
związane z tym szanse i zagrożenia 
 

30.06.2012 
 
W 

pwd. Maciej Kucze-
ra 

 Ognisko integracyjne -integracja uczestników, wprowa-
dzenie do fabuły 

 
01.07.2012 
 
DP 

hm. Paweł Cebula 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiedza o ZHP 
 

 Statut ZHP – co to za 
dokument i jak jest 
zbudowany, struktura 
organizacji i miejsce  
w niej drużynowego  
i drużyny oraz prawa  
i obowiązki instrukto-
ra 

 

 
-potrafił korzystać  
ze Statutu ZHP 
- znał strukturę ZHP 
- wiedział, jaka jest rola instruktora 
w organizacji, jego prawa i obo-
wiązki 
 

01.07.2012 
 
DP 

pwd. Dariusz  
Jaguścik 
 
 

 Podstawowe regula-
miny – dotyczące 
mundurów, odznak  
i oznak, musztry i ce-
remoniału harcerskie-
go 

 
 

-znał zasady obowiązujące człon-
ków ZHP 
wynikające z regulaminu mundu-
rowego 
- potrafił stosować zasady musztry 
i ceremoniału harcerskiego  
w pracy drużyny 
 
 

01.07.2012 
 
PP 

phm. Agnieszka 
Wyszyńska 

 Ruch skautowy na 
świecie, podstawowe 
informacje o WOSM  
i WAGGGS 

 Przynależność do 
skautingu 

 
 

-miał świadomość przynależności 
harcerstwa do 
ruchu skautowego 
- miał podstawową wiedzę na 
temat światowych 
organizacji skautowych, których 
członkiem jest 
ZHP 
 

01.07.2012 
 
PP 

phm. Olga Jaguścik METODA HARCERSKA 
 

 Rozwój psychofizyczny 
dzieci i młodzieży 

 

-znał rozwój psychofizyczny, potra-
fił przełożyć go na pracę metodą 
harcerską na poszczególnych eta-
pach tego rozwoju 

01.07.2012 phm. Marta Kwiat-  -znał elementy i cechy metody 
harcerskiej 
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PP 

kowska  Elementy i cechy me-
tody 

 
 Metodyki grup wie-

kowych 
 
 

 
-znał główne założenia poszcze-
gólnych metodyk 
- potrafił określić zastosowanie 
poszczególnych 
instrumentów metodycznych 
 

01.07.2012 
 
W 

phm. Wojciech Śli-
wowski 

 Ciąg wychowawczy - 
szczepy 

-rozumiał znaczenie ciągu wycho-
wawczego w procesie wychowania 
w ZHP 
- wiedział, jak praca w szczepach 
wspiera funkcjonowanie ciągu 
wychowawczego 
 

02.07.2012 
 
DP 

phm. Tomasz Sikor-
ski 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

 Odpowiedzialność in-
struktora (drużyno-
wego)  

 Podstawy prawne 
działalności Instrukto-
ra (w zakresie prawa 
państwowego i Związ-
kowego)  

 Zasady bezpieczeń-
stwa podczas imprez i 
biwaków  

 Zasady higieny pracy 
 
 
 

-znał konsekwencje odpowiedzial-
ności prawnej 
za podopiecznych 
- znał podstawy prawne działalno-
ści gromady/ 
drużyny i drużynowego, umiał 
znaleźć potrzebne 
mu w tym zakresie informacje 
- umiał znaleźć przepisy dotyczące 
organizacji 
imprez, biwaków, obozu 
- umiał zorganizować bezpieczne 
zajęcia dla 
swoich podopiecznych, przewi-
dzieć potencjalne 
sytuacje niebezpieczne dla zdrowia 
oraz życia, 
- umiał zachować się podczas wy-
padku 
- znał zasady higieny pracy z 
dziećmi i młodzieżą 
 

02.07.2012 
 
DP 

phm. Marta Kwiat-
kowska 

INSTRUKTOR WYCHOWAWACA 
 

 Instruktor jako wy-
chowawca i opiekun 

 Rola osobistego przy-
kładu instruktora 

 
 
 
 

rozumiał treść Zobowiązania In-
struktorskiego, 
- potrafił określić,  
na czym polega rola  
i postawa instruktora jako opieku-
na oraz jako wychowawcy (posłu-
gującego się metodą harcerską) 
- umiał określić wzór osobowy 
instruktora ZHP 
- wiedział, na czym polega osobisty 
przykład 
instruktora w skutecznym stoso-
waniu metody 
- potrafił określić słabe  
i mocne strony własnego charakte-
ru w kontekście „bycia instrukto-
rem” i potrafił wyznaczyć zadania 
do pracy nad sobą 
 

02.07.2012 
 
PP 

phm. Paulina Kutak  Warsztat pracy in-
struktora 

 Literatura i media  
 Formy doskonalące 

-wiedział, gdzie szukać informacji o 
ważnych 
sprawach Związku 
- umiał wzbogacić swój warsztat 
pracy korzystając z dostępnych 
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 środków 
 

02.07.2012 
 
W 

phm. Olga Jaguścik UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSO-
NALNE 
 

 Funkcjonowanie w 
grupie  

 Bycie liderem  
 Umiejętność budowa-

nia grupy  
 Rozwiązywanie kon-

fliktów 

-umiał zdefiniować rolę instruktora 
jako lidera 
- wiedział, jakie cechy  
i umiejętności wyróżniają lidera 
- wiedział, jakie procesy zachodzą 
w grupie 
- wiedział, jakie jest znaczenie 
konfliktu  
w grupie 
- umiał radzić sobie  
z podstawowymi sytuacjami kon-
fliktowymi 
 

03.07.2012 
DP 

hm. Maria Kotkie-
wicz 
 
 
 

PODSTAWY PLANOWA-
NIA 
 

 Planowanie krotko - i 
długoterminowe 

 
 
 

-rozumiał potrzebę planowania, a 
szczególnie planowania pracy dru-
żyny 
- znał zasady planowania (analiza 
sytuacji  
z uwzględnieniem potrzeb, defi-
niowanie celów budowanie zadań, 
zasady organizacji czasu, ocena) 
- potrafił wyznaczyć cele i zamie-
rzenia oraz na 
ich podstawie zaplanować pracę 
 

03.07.2012 
 
PP 

phm. Marta Kwiat-
kowska 
 
( +2h czasu na pra-
cę własną) 
 
 

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSO-
NALNE 
 

 Komunikacja 
 
 
 
 

-znał czynniki wpływające na pro-
ces komunikowania się 
- umiał zachować się asertywnie 
- umiał udzielić informacji zwrotnej 
i przyjąć krytykę 
 

03.07.2012 
 
W 

hm. Adrian Staro-
niek 

INSTRUKTOR WYCHOWAWCA 
 

 Planowanie własnego 
rozwoju  

 Stopnie instruktorskie, 
stopnie harcerskie, 
uprawnienia i odznaki  

 Godzenie różnych ról 
społecznych 

 

-potrafił wyznaczyć sobie cele 
życiowe 
- umiał zaplanować swój rozwój 
wykorzystując 
stopnie instruktorskie, stopnie 
harcerskie, 
uprawnienia i odznaki 
- rozumiał potrzebę dalszego 
kształcenia się 
 

03.07.2012 
 
W 
 
 
 
 
 
 

pwd. Anna Sałaciń-
ska 

 Motywowanie 
 

-rozumiał potrzebę motywowania 
- potrafił przeprowadzić rozmowę 
motywującą 
- wiedział, z jakich instrumentów 
metodycznych może skorzystać 
jako drużynowy w motywowaniu 
swoich podopiecznych 

04.07.2012 
 

 
 

HUFIEC JAKO WSPÓLNOTA 
 

- wiedział, na czym polega rola 
drużyn  
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DP hm. Ewa Miękina  Współtworzenie 
wspólnoty hufcowej 
przez podstawowe 
jednostki organizacyj-
ne i kadrę  

 Funkcjonowanie w ze-
spole instruktorskim 
lub wędrowniczym 

 Namiestnictwo 
 
 

oraz kadry w budowie wspólnoty 
hufcowej 
- potrafił współdziałać  
w grupie instruktorów przy realiza-
cji zadań 
- wiedział, jakie zespoły instruktor-
skie mogą mu 
udzielić wsparcia 
- znał rolę namiestnictwa 

04.07.2012 
 
PP 

 
phm. Damian Stro-
jec 

SOJUSZNICY GROMADY DRU-
ŻYNY 
 

 Kontakt z rodzicami i 
dyrekcjami szkół – po-
zyskiwanie sojuszni-
ków;  

 Ruch Przyjaciół Har-
cerstwa 

 promocja drużyny i 
harcerstwa w środo-
wisku 

 Znaczenie dobrej 
promocji dla działal-
ności drużyny  

 Formy promowania 
drużyny 

 
 
 
 

-wiedział, gdzie szukać sojuszników 
w pracy 
wychowawczej 
- był świadomy roli rodziców jako 
najważniejszych partnerów w 
wychowaniu ich dzieci, 
- potrafił przeprowadzić spotkanie 
z rodzicami  
i utrzymywać z nimi stały kontakt 
- wiedział, jak pozyskać sojuszni-
ków w szkole, na osiedlu, w śro-
dowisku działania 
- rozumiał rolę i znał formy promo-
cji harcerstwa w środowisku lokal-
nym 
- znał drogę służbową  
w kontaktach z sojusznikami 
 

04.07.2012 
 
 
PP 

pwd. Aleksandra 
Nabiałek 

DOKUMENTACJA 
 

 Instrukcja gromady i 
drużyny 

 Książka pracy drużyny 
w tym ESHD 

 Zasady prowadzenia 
korespondencji 

 Dokumentacja finan-
sowo-gospodarcza 

 
 
 

-rozumiał zasadność prowadzenia 
dokumentacji w drużynie, 
- wiedział, jak może korzystać z 
Elektronicznego Systemu Harcer-
skich Danych, 
- znał zasady i organizację działania 
gromady  
i drużyny, 
- potrafił dopełnić formalności 
związanych  
z założeniem drużyny, 
- potrafił prowadzić dokumentację 
drużyny 
(książkę pracy, korespondencję) 
- potrafił prowadzić dokumentację 
finansowo-gospodarczą 
drużyny, 
- znał zasady ochrony danych oso-
bowych 
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04.07.2012 
 
PP 

phm. Sebastian 
Ratman 

FINANSE I GOSPODARKA DRU-
ŻYNY 
 

 Przepisy finansowe 
dotyczące drużyny – 
regulamin wydany 
przez GK, stosowanie 
przepisów w konkret-
nym hufcu 

 Akcje zarobkowe – 
prawne aspekty po-
mysły na akcje zarob-
kowe dla różnych grup 
wiekowych 

 Składka członkowska – 
znaczenie wychowaw-
cze 

 Wychowanie gospo-
darcze 

 

-rozumiał przepisy znajdujące się w 
obowiązujących regulaminach 
dotyczących działalności 
finansowej drużyny 
- potrafił prowadzić finanse druży-
ny w sposób wymagany w danym 
hufcu 
- potrafił znaleźć dla swojej środo-
wiska harcerskiego odpowiedni 
sposób prowadzenia akcji zarob-
kowej, 
- potrafił pracować  
ze składką członkowską: znał cel jej 
zbierania, potrafił używać jej jako 
instrumentu do wychowania go-
spodarczego  
w drużynach, znał sposoby zbiera-
nia składki 
- potrafił prowadzić  
w drużynie wychowanie 
gospodarcze 
 

04.07.2012 
 
W 

phm. Ewelina Mi-
choń 

HAL I HAZ 
 

 Rola obozu w życiu 
drużyny 

 Podstawowe zasady 
organizacji kolonii zu-
chowej / obozu har-
cerskiego 

 

-wiedział, jaką rolę pełni obóz w 
życiu drużyny 
- znał regulaminy i przepisy BHP, 
obowiązujące 
na koloniach/obozach 
- znał podstawowe zasady organi-
zacji wypoczynku dzieci i młodzieży 
 

04.07.2012 
 
 

Kadra kursu 
 
 

Rozmowy instruktorskie  

 



125

ANEKSY

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Świdnica 
Kurs przewodnikowski 2-9.02.2013 

1 

 
PLAN KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO „Signum" 

2-9.02.2013, Lubachów 
 

Organizator: 
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Świdnicy, 
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Świdnica. 
 
Rodzaj: zimowisko, placówka wypoczynku dzieci i młodzieży  
(kierownik placówki: …, wychowawcy: …) 
 
Termin: 2–9 lutego 2013 r. 
 
Miejsce lokalizacji placówki: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie, adres,  tel.:  
 
Charakterystyka kadry: 
Kadra stała: 
KOMENDANTKA: hm. XYZ – przewodnicząca Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, BOKK, członkini 
Referatu Wędrowniczego oraz Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi, była drużynowa oraz przewodnicząca 
KI, 
  
DRUŻYNOW DRUŻYNY KURSOWEJ: phm. ABC – członek Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, Referatu 
Wędrowniczego oraz Inspektoratu Ratowniczego, Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, były 
drużynowy, 
 
PRZYBOCZNA DRUŻYNY KURSOWEJ: pwd. DEF  – członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, była 
drużynowa. 
 
Kadra dochodząca: 
phm. QWE  – członkini Zespołu Kadry Kształcącej Hufca oraz Komendy Hufca, ukończony Kurs Kadry 
Kształcącej, była drużynowa,  
  
phm. STU – członkini Komendy Hufca  oraz Komendy Hufca, była drużynowa, 
 
phm. ZXC – BOKK, członek Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, Referatu Harcerskiego oraz Zespołu Kadry 
Kształcącej Chorągwi, były drużynowy oraz przewodniczący KI, 
 
hm. OPR – BOKK, członek Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi oraz 
Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery, kierownik Referatu Wędrowniczego, były drużynowy. 
 
Charakterystyka uczestników 
Uczestnikami kursu są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, którzy ukończyli minimum 16 lat. 
Pochodzą głównie z powiatu świdnickiego oraz jego okolic. Są to osoby często posiadające doświadczenie 
w pracy z dziećmi oraz młodzieżą (pełniące funkcje przybocznych w drużynach hufca Świdnica), bądź 
wędrownicy chętni do podjęcia służby na funkcjach instruktorskich. Podczas trwania kursu zostaną 
przygotowani do pełnienia funkcji lidera jednostek organizacyjnych ZHP. 
 
Założenia programowe 
Kurs ma przygotować uczestników Związku Harcerstwa Polskiego do pełnienia funkcji wychowawczych w 
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naszej organizacji. Plan kursu został skonstruowany na podstawie wytycznych zawartych w "Standardach 
kursu przewodnikowskiego". Kurs ma na celu nie tylko przekazanie wiadomości teoretycznych opisanych 
zajęciami w planie, ale przede wszystkim przekazanie umiejętności praktycznych. Prowadzący zajęcia są 
instruktorami ZHP z kilkuletnim doświadczeniem w kształceniu. Przygotowane przez nich zajęcia 
charakteryzują się wykorzystaniem różnorodnych form pracy, które w przyszłości mogą służyć w pracy z 
drużyną. Kurs będzie jednoczył wszystkich uczestników pod nazwą "Signum". Cała obrzędowość będzie 
utrzymana w temacie wędrówki, drogi do celu. Podczas kursu będziemy rozpoczynali i kończyli dzień w 
sposób obrzędowy. Wspólnie stworzymy tablicę szlaków, na której codziennie będziemy podsumowywali 
dzień rozdaniem szlaków naszej kursowej drogi wraz z refleksjami uczestników.  
 
Cel 
Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji instruktorskich w Związku Harcerstwa Polskiego. 
 
Zamierzenia 
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie: 

 znał i rozumiał podstawy wychowawcze ZHP, 
 potrafił zorganizować pracę drużyny metodą harcerską, 
 znał charakterystykę dzieci i młodzieży na kolejnych etapach rozwoju psychofizycznego, 
 znał mechanizmy grupowe, będzie potrafił skutecznie pracować z grupą, 
 znał podstawowe zasady komunikacji, 
 znał i umiał korzystać z podstawowych dokumentów i regulaminów obowiązujących w ZHP, 
 znał rolę samodoskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji w procesie wychowawczym ZHP, 
 świadomy roli osobistego przykładu instruktora w pracy z harcerzami, 
 prowadził w prawidłowy sposób dokumentację drużyny, 
 wiedział jak pozyskać i współpracować z sojusznikami ZHP, 
 posiadał poszerzony repertuar programowo – metodyczny. 

 
Harmonogram dnia  
7:15 – 7:45 Pobudka, Poranne Kształtowanie Siebie (PKS), 
7:45 – 8:10 Apel, 
8:10 – 9:00 Śniadanie, 
9:00 – 11:00 Zajęcia poranne cz. 1, 
11:00 – 11:30 Przerwa ciasteczkowa, 
11:30 - 13: 30 Zajęcia poranne cz. 2, 
13:30 – 15:00 Obiad i cisza poobiednia, 
15:00 – 17:00 Zajęcia popołudniowe cz. 1, 
17: 00 – 17:20 Przerwa ciasteczkowa, 
17:20 – 19:00 Zajęcia popołudniowe cz.2, 
19:00 – 20:00 Kolacja, 
20:00 - 21:30 Zajęcia wieczorne, 
21:30 – 22:00 Podsumowanie dnia, 
22:00 – 22:30 Toaleta wieczorna, 
22: 30 – 7:15 Cisza nocna. 
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HARMONOGRAM KURSU: 
 

 

KIE-
DY 

TREŚĆ/TEMAT ZAMIERZENIA czyli „Po kursie uczest-
nik będzie…” 

OD
PO

WIE
DZI
AL
NY 

02
.0

2.
 S

O
B

O
TA

 

RA-
NO 

Rozpoczęcie kursu, integracja.  A 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

PODSTAWY WYCHO-
WAWCZE 

§ „Podstawy wychowawcze 
ZHP”, 

§ cele, rola, misja ZHP, zna-
czenie harcerstwa 
w społeczeństwie (dla rodzi-
ny, szkoły, najbliższego śro-
dowiska, miasta...), 

§ kultywowanie tradycji 
i historii w systemie wycho-
wawczym ZHP. 

§ znał dokument „Podstawy wychowawcze 
ZHP”, 

§ znał misję i cele działania ZHP, umiał prze-
kładać je na działanie gromady/drużyny, 

§ miał świadomość kształtowania swoją po-
stawą wizerunku ZHP, 

§ potrafił wykorzystać historię i tradycję har-
cerską do działań wychowawczych w ZHP, 
rozumie związane z tym szanse i zagrożenia, 

B 

WIE-
CZÓR 

OBRZĘDOWE ROZPO-
CZĘCIE KURSU 

§ Tworzenie „Szlaku Kursu”, 
§ ognisko/ogniobranie. 

 C 

03
.0

2.
 N

IE
D

ZI
EL

A
 

RA-
NO 

METODA HARCERSKA 1/2 
§ Elementy i cechy metody, 
§ metodyka grup wiekowych. 

§ znał elementy i cechy metody harcerskiej, 
§ znał główne założenia poszczególnych me-
todyk, 

§ potrafił określić zastosowanie poszczegól-
nych instrumentów metodycznych, 

D 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

Statut ZHP i wiedza o ZHP § potrafił korzystać ze Statutu ZHP, 
§ znał strukturę ZHP, 
wiedział, jaka jest rola instruktora 
w organizacji, jego prawa i obowiązki. 

E 

WIE-
CZÓR 

Msza święta  F 

04
.0

2.
 P

O
N

IE
-

D
ZI

A
ŁE

K
 

RA-
NO 

PODSTAWY PLANOWA-
NIA PRACY 

§ Planowanie krótko - i długo-
terminowe 

§ rozumiał potrzebę planowania, 
a szczególnie planowania pracy drużyny, 

§ znał zasady planowania (analiza sytuacji 
z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie ce-
lów, budowanie zadań, zasady organizacji 
czasu, ocena), 

§ potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz 
na ich podstawie zaplanować pracę. 

G 
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PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

INSTRUKTOR – WY-
CHOWAWCA 1/3 

§ Instruktor jako wychowawca 
i opiekun, 

§ rola osobistego przykładu in-
struktora. 

§ rozumiał treść Zobowiązania Instruktorskie-
go, 

§ potrafił określić, na czym polega rola i po-
stawa instruktora jako opiekuna oraz jako 
wychowawcy (posługującego się metodą 
harcerską), 

§ umiał określić wzór osobowy instruktora 
ZHP, 

§ wiedział, na czym polega osobisty przykład 
instruktora w skutecznym stosowaniu meto-
dy, 

§ potrafił określić słabe i mocne strony wła-
snego charakteru w kontekście „bycia in-
struktorem” i potrafił wyznaczyć zadania do 
pracy nad sobą, 

H 

WIE-
CZÓR 

UMIEJĘTNOŚCI INTER-
PERSONALNE 1/3 
§ Komunikacja 

§ znał czynniki wpływające na proces komu-
nikowania się, 

§ umiał zachować się asertywnie, 
§ umiał udzielić informacji zwrotnej i przyjąć 
krytykę, 

I 

RA-
NO 

INSTRUKTOR – WYCHO-
WAWCA 2/3 

§ Planowanie własnego rozwo-
ju, 

§ stopnie instruktorskie, har-
cerskie, uprawnienia, odzna-
ki, 

§ godzenie różnych ról spo-
łecznych. 

+ CZAS NA ROZPISANIE 
PRÓB LUB IŚR 

§ potrafił wyznaczyć sobie cele życiowe, 
§ umiał zaplanować swój rozwój wykorzystu-
jąc stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, 
uprawnienia i odznaki, 

§ rozumiał potrzebę dalszego kształcenia się, 

J 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

METODA HARCERSKA 2/2 
§ Rozwój psychofizyczny. 
§ Ciąg wychowawczy. 

§ znał rozwój psychofizyczny, potrafił poka-
zać jak przekłada się on na pracę metodą har-
cerską na poszczególnych etapach tego roz-
woju, 

§  umiał w działaniu gromady/drużyny zapla-
nować działania wspierające ciąg wycho-
wawczy (zadania w stopniach, współpraca z 
gromadą, drużyną itp.), 

§ potrafił zaplanować stwarzanie zuchom i 
harcerzom możliwości rozwoju w kolejnych 
drużynach, 

K 

WIE-
CZÓR 

Wieczorna Pracowania In-
spiracji  

 L 
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06
.0

2.
 Ś

RO
D

A
 

RA-
NO 

Umiejętności interperso-
nalne  2/3 

§ Funkcjonowanie w grupie, 
§ bycie liderem, 
§ umiejętność budowania gru-

py, 
§ rozwiązywanie konfliktów. 

 M 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

DOKUMENTACJA 
§ Instrukcja gromady i druży-

ny, 
§ książka pracy drużyny w tym 

ESHD, 
§ zasady prowadzenia kore-

spondencji, 
§ dokumentacja 
finansowo-gospodarcza. 

§ rozumiał zasadność prowadzenia dokumen-
tacji w drużynie, 

§ wiedział, jak może korzystać z Elektronicz-
nego Systemu Harcerskich Danych, 

§ znał zasady i organizację działania gromady 
i drużyny, 

§ potrafił dopełnić formalności związanych z 
założeniem drużyny, 

§ potrafił prowadzić dokumentację drużyny 
(książkę pracy, korespondencję), 

potrafił prowadzić dokumentację finansowo-
gospodarczą drużyny, 

§ znał zasady ochrony danych osobowych, 

N 

WIE-
CZÓR 

UMIEJĘTNOŚCI INTER-
PERSONALNE 3 

motywowanie 

§ rozumiał potrzebę motywowania, 
§ potrafił przeprowadzić rozmowę motywują-
cą, 

§ wiedział, z jakich instrumentów metodycz-
nych może skorzystać jako drużynowy w 
motywowaniu swoich podopiecznych, 

O 

RA-
NO 
ZAJĘ
JĘ-
CIA 1 

SOJUSZNICY DRUŻY-
NY/GROMADY 

§ Kontakt z rodzicami i dyrek-
cjami szkół – pozyskiwanie 
sojuszników; Ruch Przyjaciół 
Harcerstwa; promocja druży-
ny i harcerstwa w środowi-
sku, 

§ znaczenie dobrej promocji 
dla działalności drużyny, 

§ formy promowania drużyny. 

§  wiedział, gdzie szukać sojuszników w pra-
cy wychowawczej, 

§  był świadomy roli rodziców jako najważ-
niejszych partnerów w wychowaniu dzieci, 

§  potrafił przeprowadzić spotkanie 
z rodzicami i utrzymywać z nimi stały kon-
takt, 

§  wiedział, jak pozyskać sojuszników, w śro-
dowisku działania, 

§  rozumiał rolę i znał formy promocji harcer-
stwa w środowisku lokalnym, 

§  znał drogę służbową w kontaktach 
z sojusznikami, 

P 

RA-
NO 
ZAJĘ
JĘ-
CIA 2 

100 pytań do czyli… wielkie 
wędrówkowe oraz kursowe 
konsultacje. 

 R 
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PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

BEZPIECZEŃSTWO 
§ Odpowiedzialność instrukto-

ra (drużynowego), 
§ podstawy prawne działalno-

ści instruktora 
(w zakresie prawa państwowe-

go i związkowego), 
§ zasady bezpieczeństwa pod-

czas imprez i biwaków, 
§ zasady higieny pracy. 

§ znał konsekwencje odpowiedzialności 
prawnej za podopiecznych, 

§ znał podstawy prawne działalności groma-
dy/drużyny i drużynowego, umiał znaleźć 
potrzebne mu w tym zakresie informacje, 

§ umiał znaleźć przepisy dotyczące organiza-
cji imprez, biwaków, obozu, 

§ umiał zorganizować bezpieczne zajęcia dla 
swoich podopiecznych, przewidzieć poten-
cjalne sytuacje niebezpieczne dla zdrowia 
oraz życia, 

§ umiał zachować się podczas wypadku, 
§ znał zasady higieny pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, 

S 

WIE-
CZÓR 

WPI – odsłona 2 – jw  T 

08
. 0

2.
 P

IĄ
TE

K
 

RA-
NO 
zaję-
cia 1 

HUFIEC JAKO WSPÓL-
NOTA 

§ Współtworzenie wspólnoty 
hufcowej przez podstawowe 
jednostki organizacyjne i ka-
drę, 

§ funkcjonowanie w zespole 
instruktorskim lub wędrow-
niczym, 

§ namiestnictwo. 

§ wiedział, na czym polega rola drużyn oraz 
kadry w budowie wspólnoty hufcowej, 

§ potrafił współdziałać w grupie instruktorów 
przy realizacji zadań, 

§ wiedział, jakie zespoły instruktorskie mogą 
mu udzielić wsparcia, 

§ znał rolę namiestnictwa, 

U 

Rano 
zaję-
cia 2 

Finanse i gospodarka dru-
żyny 

§ Przepisy finansowe dotyczą-
ce drużyny – regulamin wy-
dany przez GK, stosowanie 
przepisów w konkretnym 
hufcu, 

§ akcje zarobkowe – prawne 
aspekty pomysły na akcje za-
robkowe dla różnych grup 
wiekowych, 

§ składka członkowska – zna-
czenie wychowawcze, 

§ wychowanie gospodarcze. 

§ rozumiał przepisy znajdujące się 
w obowiązujących regulaminach dotyczą-
cych działalności finansowej drużyny, 

§ potrafił prowadzić finanse drużyny w spo-
sób wymagany w danym hufcu, 

§ potrafił znaleźć dla swojej środowiska har-
cerskiego odpowiedni sposób prowadzenia 
akcji zarobkowej, 

§ potrafił pracować ze składką członkowską: 
znał cel jej zbierania, potrafił używać jej jako 
instrumentu do wychowania gospodarczego 
w drużynach, znał sposoby zbierania składki, 

§ potrafił prowadzić w drużynie wychowanie 
gospodarcze, 

W 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

HAL/HAZ 
§ Rola obozu w życiu drużyny, 
§ podstawowe zasady organi-

zacji kolonii zuchowej/obozu 
harcerskiego. 

§ wiedział, jaką rolę pełni obóz w życiu dru-
żyny, 

§ znał regulaminy i przepisy BHP, obowiązu-
jące na koloniach/obozach, 

§ znał podstawowe zasady organizacji wypo-
czynku dzieci i młodzieży 

X 

WIE-
CZÓR 

Zakończenie kursu – wę-
drówka z ogniobraniem  

 Y 
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RA-
NO 

Ewaluacja oraz rozmowy 
podsumowujące z kursantami 

 Z 

PO 
POŁU
ŁU-
DNIU 

Apel, Sprzątanie, pakowanie  A 

 
 

TREŚCI DO E–LEARNINGU: 
 
1) Instruktor – wychowawca 3/3 
 Warsztat pracy instruktora, 
 literatura i media, 
 formy doskonalące. 

2) Podstawowe regulaminy: dotyczące mundurów, odznak i oznak, musztry i ceremoniału harcerskiego. 
3) Ruch skautowy na świecie. 
 
WARUNKI ZALICZENIA KURSU: 
 aktywny udział uczestników w zajęciach przewidzianych w planie Kursu. (maksymalna liczba 

opuszczonych zajęć:2), 
 wykonanie zadań zleconych przez komendę kursu, tj: 

 rozpisanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, 
 rozpisanie próby na stopień wędrowniczy, 
 przygotowanie zadania przedkursowego, 

 aktywny udział w zajęciach. 



AUTOR 
Imię i Nazwisko Maja Mikulicz 
Stopień instruktorski Podharcmistrz Stopień harcerski HR 
Numer OKK BOKK 446/2011 Numer OKP - 
Hufiec Toruń Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl) maja.mikulicz@gmail.com 
Telefon  
Na podstawie (jeśli materiał powstał w oparciu 
o prace innej osoby/osób) 

 

 

RECENZENT 
Imię i Nazwisko Lucyna Czechowska 
Stopień instruktorski Harcmistrz Stopień harcerski HR 
Numer OKK ZOKK 436/2011 Numer OKP ZOKP/6/2011 
Hufiec Toruń Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl) lucyna.czechowska@zhp.net.pl 
Telefon 516947787 

 

MATERIAŁ 
Nazwa Elementy i cechy metody harcerskiej 
Skrót główny KP 
Data stworzenia Luty 2012 
Zajawka (2-3 zdania od 
autora) 

Temat ten na kursie częstokroć uznawany jest za czystą teorię, a jego 
przekaz ogranicza się do wymiany cech i elementów i wyjaśnienia ich. 
Zajęcia te są dowodem na to, że mimo że tak mało myślimy o 
metodzie harcerskiej to w jej podstawach teoretycznych kryje się 
prosty przepis na to jak działać i jak wychowywać – za niezwykle 
ważne uznaję to, by przyszłym drużynowym przekazać te podstawy w 
formie praktycznej a nie teoretycznej. 

 
FORMA KSZTAŁCENIA (należy wybrać jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

A Kurs Zastępowych  
B Kurs Przewodnikowski  
C Kurs Drużynowych Zuchowych  
D Kurs Drużynowych Harcerskich  
E Kurs Drużynowych Starszoharcerskich  
F Kurs Drużynowych Wędrowniczych  
G Kurs Podharcmistrzowski  
H Kurs Komendantów Hufców  
I Kurs Kadry Kształcącej  
J Kurs Komendantów Szczepów  
K Kurs Namiestników  
L Kurs Członków Komisji Stopni Instruktorskich  
M Kurs Harcmistrzowski  
N Warsztaty instruktorskie  
O Inna (podać jaka)  

Ewentualne uwagi  
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA (jeśli to możliwe na podstawie standardu danego kursu; 

 tabela obowiązkowa) 
- Elementy i cechy metody 
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Ewentualne uwagi 
Zajęcia zrealizowane na kursie o tematyce uniwersyteckiej, na 
którym każde zajęcia to była inna dziedzina nauki. Fabułą zajęć 

była logika. 
 
ZAMIERZENIA (odnośnie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników; odbiorca po skończonych 

zajęciach/zapoznaniu się z materiałem będzie; tabela obowiązkowa) 
- potrafił wymienić elementy metody harcerskiej, 
- wiedział jakie są cechy metody harcerskiej,  
- umiał dostrzec jakie działania są zgodne z metoda harcerską a jakie jej przeczą, 

- rozumiał, że w metodzie harcerskiej ukryty jest sposób wychowania jakie 
proponuje ZHP. 

Ewentualne uwagi  
 

 
TYP MATERIAŁU (można zaznaczyć tylko jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

I Program kursu/warsztatu  
II Pełen konspekt zajęć  
III Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)  
IV Poradnik  
V Broszura/Praca naukowa/Tłumaczenie/Materiał pokonferencyjny  
VI Artykuł  
VII Multimedia  

Ewentualne uwagi  
 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 
Optymalna liczba 
uczestników zajęć 

Minimalna liczba uczestników 
zajęć 

Maksymalna liczba uczestników 
zajęć 

20 8 32 
Ewentualne uwagi Dobrze żeby zadania realizowane były w zastępach, a nie w dobieranych 

na potrzebę zajęć grupach. 
 

 

CZAS TRWANIA 
Czas trwania (w minutach) Preferowana pora dnia 

180 min - 
Ewentualne uwagi  

 
 

WYMAGANIA WOBEC PROWADZĄCYCH 
Ilość prowadzących Kompetencje/umiejętności prowadzących 

1 - 
Ewentualne uwagi  

 
 

WYMAGANIA SPRZĘTOWO-LOKALOWE 
Miejsce (harcówka, namiot, park, teren 
otwarty, okolice wody, potrzebne drzewo, na 
terenie miasta, basen, boisko itp.) 

przestrzeń szkoły najlepiej z rożnymi 
zakamarkami, żeby zespoły nie miały okazji się 
podglądać. 
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Warunki techniczne (np. potrzebne źródło 
zasilania prądem) 

- 

Materiały i narzędzia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć na podaną 
optymalną osób (np. na 20 osób potrzeba 
40 kartek formatu A4) 

• kartki kolorowe w 3 kolorach po 10 sztuk, 
• koperty - 18 sztuk, 
• lina, 
• niewielki koc, 
• karty do gry, 
• guziki, igła i nitka, 
• chusty lub szmatki – ilość taka jak 
uczestników, 
• piłka, 
• lak + guziki harcerskie, 
• zestaw małych karteczek - trzykrotna ilość 
uczestników, 
• cechy wypisane na papierze 
samoprzylepnym – tyle zestawów ile zastępów – 
po 3 cechy dla każdego uczestnika. 

Materiały i narzędzia, które powinien 
przynieść ze sobą uczestnik zajęć 

 - 

Pożądany ubiór uczestnika (np. dres, strój 
kąpielowy) 

Wygodny strój. 

 

PRZEBIEG 
Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
1 Wstęp do zajęć  7 min  
 Dokładny opis 

czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Test logiczny – by wprowadzić w tematykę zajęć na początku 
zapraszam wszystkich uczniów do wykazania się umiejętnością 
logicznego myślenia przedstawiam im 5 zagadek logicznych, na 
których rozwiązanie mają dokładnie 5 minut (w trakcie zajęć 
używam stopera najlepiej z głośnym dźwiękiem). 
 
(1) Jakiego słowa brakuje?  
kilof kino bagno 
woda ..... wzorek 
notes .....  kora 
(2) Mamy 8 kulek o jednakowych masach i jedną cięższą. 
Wszystkie kulki wyglądają identycznie. Mamy wagę szalkową. Jak - 
za pomocą 2 ważeń jednoznacznie określić, która kulka jest cięższa? 
(3-5) 

   
 
W ZHP wszystko dzieje się jak w logice, jest przemyślane i każde 
działanie ma jakiś efekt. Często jest tak, że podczas stawania się 
kadrą odkrywamy pewne elementy, które pomagają skutecznie 
działać, z czasem dowiadujemy się o tym dlaczego działają, a potem 
dopiero zazwyczaj, gdy już prowadzimy kursy i szkolenia, 
odkrywamy pełną logikę całego systemu za pomocą którego działa 
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ZHP. 
 
Ważne: zajęcia nie tyle mają na celu to, by uczestnicy znali na 
pamięć elementy i cechy, ale by były one dla nich tak naturalne, 
sensowne i celowe by wiedzieli jak ich umiejętnie używać. 

 Materiały i 
załączniki Załącznik nr 7. Zagadki logiczne 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
2 Metoda a 

metodyki, o co w 
ogóle chodzi 

 8 min  

 Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Pytanie wprowadzające: Co to jest metoda wychowania 
bezstresowego, metoda kalana? – wywołanie skojarzenia 
dotyczącego słowa metoda. Odniesienie do metody harcerskiej – co 
się pod tym kryje... 
 
Każdy zastęp otrzymuje tabelkę (duży rozmiar) w której nie ma 
zapisanej żadnej treści są za to miejsca zaznaczone na kolorowo w 
które mają wpisać słowa (szare pola w tabelce załącznik 1.). 
Wskazówką do podpisów jest tekst załącznik 2.:  
 
W ZHP wszystko dzieje się po to by osiągnąć cel, by wychowywać 
jednak by ten cel osiągnąć stosuje się różnorodne środki. Tak więc 
jest jedna metoda składająca się z czterech elementów. Elementy 
te można opisać tak: po pierwsze zasady panujące w organizacji, po 
drugie sposób łączenia w zespoły, po trzecie uczenie tak, by osiągać 
cele, po czwarte atrakcyjność – ich nazewnictwo dokładnie wyjaśnia 
ich sens. Aby metoda była skuteczna dla każdej grupy wiekowej 
wyróżnia się cztery metodyki: zuchową, harcerska, starszharcerską 
oraz wędrowniczą.  
 
Omówienie tabelki, poprawienie tego co jest w nich nie tak.  

 Materiały i 
załączniki 

załącznik nr 1. Tabela do uzupełnienia, załącznik nr 2. Tekst 
podpowiedzi do tabeli do uzupełnienia 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
3 

Uzupełnienie 
wnętrza ołówkiem 

praca w grupie, 
bazowanie na 

własnym 
doświadczeniu 

15 – 20 min 

 

 Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Zadaniem zastępów jest podanie za pomocą jakiego instrumentu 
metodycznego się „takie coś” osiąga w danej grupie wiekowej. 
 
Pytania pomocnicze: jakie prawo?, jak nazywają się grupy?, jakie 
działania są charakterystyczne dla tej grupy wiekowej?, jakie 
instrumenty są udoskonalane i pobudzają do rozwoju?. 

 Materiały  
i załączniki 

załącznik nr 1. Tabela do uzupełnienia, załącznik nr 2. Tekst 
podpowiedzi do tabeli do uzupełnienia 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
4 Douzupełnianie 

tabelki przez 
doświadczanie 

ćwiczenia 90 min 
 

 Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Do niektórych elementów będziemy wykonywać ćwiczenia zgodnie z 
tabelką z załącznika nr 9., jednak nie będziemy ćwiczyć wszystkich 
elementów tylko te, których rozróżnienie powoduje kłopot, czyli te 
których uzupełnienie sprawiło kursantom problem. 
 
Ważne: Podkreślić różnice dla poszczególnych metodyk – bo metoda 
dla każdej metodyki ma do zaproponowania coś innego, więc jeśli 
Prawo Harcerskie obowiązuje kilka metodyk, to inaczej się z nim 
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pracuje na co dzień. 
 
Koniecznie: Omówić różnice między szóstkami, zastępami, o tym 
jaka jest rola lidera. 

 Materiały  
i załączniki 

załącznik nr 9. Ćwiczenia do elementów metody harcerskiej, 
załącznik nr 1. Tabela do uzupełnienia, załącznik nr 2. Tekst 

podpowiedzi do tabeli do uzupełnienia,  
załącznik nr 3. Prawo Harcerskie, załącznik nr 4. Karty do tabu 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
5 Cechy metody 

harcerskiej gra 45-60 min  

 Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Na podłodze rozłożone są różne cechy (Załącznik nr 5.)  Każdy 
zastęp wybiera zestaw sześciu cech, które jego zdaniem najlepiej 
odzwierciedlają metodę harcerską  (to, jaka powinna być) po tym 
etapie następuje około 45-minutowa gra, do każdej cechy jest 
zadanie, zastępy wykonują zadania nie po kolei, w trakcie zadania 
muszą przypisać cechę, którą ono odzwierciedla, mają w trakcie gry 
prawo 2-krotnego odłożenia jakiejś cechy, 2-krotnego dobrania innej 
oraz 2-krotnej zamiany. (Załącznik nr 6.) 
(*) pozytywność – Zadanie na budowę czegoś ze śniegu niedaleko 
szkoły, co spowoduje uśmiech przechodniów następnego dnia. Lub 
ulotki niewidzialnej ręki – uśmiechnij się.  
Postarajcie się rozpogodzić przechodniów, zabawcie się w ulotkarzy. 
Na załączonych karteczkach napisze teksty, które spowodują 
uśmiech na twarzy przechodnia. Wyjdźcie na ulice i postarajcie się 
wręczyć swoje ulotki, pamiętajcie że liczy się czas. Powodzenia.  
(*) indywidualność – 8 krótkich zadań – każdy z zastępu musi 
wykonać jedno: 
 1. przyszycie guzika,  
 2. rozwiązanie sudoku, 
 3. przeniesienie ciężaru, 
 4. przetłumaczenie zdania z angielskiego, 
 5. zbudowanie domku z 3 pięter kart, 
 6. złożenie trudnej figury z orgiami, 
 7. zawiązanie węzła zgodnie z instrukcją, 
 8. rozszyfrowanie alfabetu Morse’a. 
Tym razem każdy z Was będzie musiał wykonać zadanie 
samodzielnie. Każda osoba wybierze jedno, które najbardziej jej 
odpowiada – jednak 2 osoby nie mogą wykonywać tego samego. Cała 
misja będzie zaliczona gdy pokażecie efekty tylu zadań, ile osób 
liczy Wasz zastęp.  
(*) wzajemność oddziaływań – Przed Wami trudne zadanie, w 
którym bez wzajemnej pomocy i współpracy nie macie szans na 
powodzenie. Za pomocą tych 3 krzeseł spróbujcie się dostać z tego 
miejsca (Start) aż do mety. Jeśli ktoś z was dotknie nogą podłogi to 
zadanie musi być rozpoczęte od początku.  
(*) dobrowolność i świadomość celów – Jeśli chcecie, możecie 
podjąć się tego zadania, ale nie musicie. Jeżeli uda wam się je 
zrealizować, to nauczycie się zgrania i wytrwałości, a to cenne 
cechy każdego zastępu, nawet takiego kursowego. 
Niewielkich rozmiarów koc – cała grupa staje na nim i nie schodząc z 
niego musi przewrócić go na drugą stronę. 
(*) pośredniość – Wyznaczony na mapie punkt start i kilka punktów 
oraz informacja ile metrów, w którym kierunku świata poszedł.  
Oto mapa, do zaliczenia punktu. Jeśli uda wam się za pierwszym 
razem podać dobre hasło zaoszczędzicie trochę czasu. Poniżej macie 
wskazówki. 
Wiadomość która otrzymuję po podaniu hasła: 
Gratuluję Wam nie samego dotarcia do hasła, ale nauczenia się 
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rozróżniania stron świata. Od dziś na pewno nie pomylicie stron 
świata poruszając się po mapie.  
(*) naturalność – Aby rozwijać Was w odpowiedni sposób drużynowy 
musi Was poznać. Inne rzeczy lubią robić dziewczynki, niż chłopcy, 
inne lubią intelektualiści, ważne jest to, czy drużyna działa na wsi, 
czy też w mieście. Spośród zestawu cech zastanówcie się która 
pasuje najlepiej do której osoby z Waszego zastępu i przyklejcie je 
w widocznym miejscu. Każdy powinien mieć około 3 cechy.  
Cechy zmyłki: posłuszeństwo, ekonomiczność, edukacyjność, 
bezstresowość, równorzędność, dynamiczność. 

 Materiały  
i załączniki 

Załącznik nr 5. Zestaw cech, Załącznik nr 6. Treść zadań, Załącznik 
nr. 8 Sudoku 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
6 Rozstrzygnięcie 

konkurencji 
 15 min  

 Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Każda grupa rozlicza się z przypasowanych cech oraz otrzymuje 
opisy tych cech - ich zadaniem jest dopasowanie.  
 
Dyskusja na temat tego, czy sama metoda harcerska jest teorią, 
która nie ma nic wspólnego z praktyką, czy ideałem, do którego 
każdy drużynowy powinien dążyć – a może po prostu jasną 
wskazówką jak powinniśmy wychowywać. 

 Materiały  
i załączniki 

 

Ewentualne uwagi, w 
tym preferowany sposób 
ewaluacji 

 
 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
1 Tabela do uzupełnienia 2, 3, 4 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 Ilość zastępów Czarno-biały normalna A3 biała 
Ewentualne uwagi 

(np. sposób pocięcia) 
 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
2 Tekst podpowiedzi do tabeli do 

uzupełnienia 
2, 3, 4 

 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 Ilość zastępów Czarno-biały normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
3 Prawo harcerskie 4 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 4 Czarno-biały normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
4 Karty do tabu 4 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 1 Czarno-biały normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 
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Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
5 Zestaw cech 5 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 Ilość zastępów Czarno-biały normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
6 Treść zadań 5 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 Ilość zastępów kolorowy normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
7 Zagadki logiczne 1 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 2 kolorowy normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
8 Sudoku 5 
 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 Ilość zastępów Czarno-biały normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
9 Ćwiczenia do elementów metody 

harcerskiej 4 

 Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
 1 kolorowy normalna A4 biała 
Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT 
Nr Nazwa/Temat Autor Źródło (np. tytuł książki, 

strona www) 
1    
2    
3    
4    
5    
Ewentualne uwagi  
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 6. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

 

INSTRUKCJA: 

Postarajcie się rozpogodzić przechodniów, zabawcie się w ulotkarzy. Na załączonych karteczkach napisze 
teksty, które spowodują uśmiech na twarzy przechodnia. Wyjdźcie na ulice i postarajcie się wręczyć swoje 
ulotki, pamiętajcie że liczy się czas. Powodzenia.  

INSTRUKCJA: 

Tym razem każdy z Was będzie musiał wykonać zadanie samodzielnie. Każda osoba wybierze jedno, które 
najbardziej jej odpowiada – jednak 2 osoby nie mogą wykonywać tego samego. Cała misja będzie zaliczona 
gdy pokażecie efekty tylu zadań, ile  osób liczy Wasz zastęp.  

Przyszycie guzika, 
rozwiązanie sudoku, 
zwinąć namiot, 
przetłumaczenie zdania z angielskiego, 
zbudowanie domku z 3 pięter kart, 
złożenie trudnej figury z orgiami, 
zawiązanie węzła płaskiego, 
rozszyfrowanie alfabetu Morse’a. 
 

INSTRUKCJA: 

Przed Wami trudne zadanie w którym bez wzajemnej pomocy i współpracy nie macie szans na powodzenie. Za 
pomocą tych 3 krzeseł spróbujcie się dostać z tego miejsca(Start) aż do mety. Jeśli ktoś z was dotknie nogą 
podłogi to zadanie musi być rozpoczęte od początku.  
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 6. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

INSTRUKCJA: 

Oto mapa, do zaliczenia punktu. Jeśli uda wam się za pierwszym razem podać dobre hasło zaoszczędzicie 
trochę czasu. Poniżej macie wskazówki 

 
5W / 3NW / 3N / 2S / 4SE / 2N / 4W / 3NE / 10SE / 2N / 1E / 2N / 1E / 2NW / 12SW / 
2W / 1N / 1NW / 2E / 1SE / 5E / 1N / 5E / 2 NE / 3S / 2NW / 
Gratuluję Wam nie samego dotarcia do hasła, ale nauczenia się rozróżniania stron świata. Od dziś na pewno 
nie pomylicie stron świata poruszając się po mapie.  
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 6. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

INSTRUKCJA: 

Jeśli chcecie, możecie podjąć się tego zadania, ale nie musicie. Jeżeli uda wam się je zrealizować, to 
nauczycie się zgrania i wytrwałości, a to cenne cechy każdego zastępu, nawet takiego kursowego. 

INSTRUKCJA: 

Aby rozwijać Was w odpowiedni sposób, drużynowy musi Was poznać. Inne rzeczy lubią robić dziewczynki, 
niż chłopcy, inne lubią intelektualiści, ważne jest to, czy drużyna działa na wsi, czy też w mieście. Niech każdy 
z Was wybierze po 3 najbardziej pasujące do Niego cechy, jeśli jakieś charakterystyki występować będzie za 

małą ilość razy podejmijcie w zastępie decyzję o tym, do kogo Waszym zdaniem 
one bardziej pasują.  

Ratowniczy 

 

Opis Wiązanie 
tego węzła należy podstawowych i 
obowiązkowych umiejętności 
pionierskich, taterniczych czy 
żeglarskich. Należy nauczyć się wiązać go 
jak najszybciej, wręcz machinalnie 
i oczywiście należy to robić jedną ręką. 
Wiązanie Pierwszą 
czynnością jest opasanie siebie liną trzymając 
linkę w prawej ręce (dla 
leworęcznych wszystko w odbiciu 
lustrzanym - gdyż należy go 

wykonywać ręką bardziej sprawną). Następnie rękę z węzłem 
przekładamy na linką i od dołu do siebie - do środka pętli. 
 

W ten sposób na linie powstaje pętelka w środku której tkwi nasza ręka z końcówką. (Należy przekładać tylko palce - nigdy całą 
dłoń z nadgarstkiem - w razie szarpnięcia węzeł nie da się ściągnąć z przegubu). 
 

Teraz palcami przeplatamy linkę od prawej pod liną główną i wyciągamy z powrotem przez pętlę wyciągając palce. 
 

Zastosowanie Jest to 
najprostszy węzeł używany dawniej przy 
wspinaczkach górskich - dzisiaj zastąpiony 
uprzężami. Jednak należy go umieć, gdyż w 
sytuacji awaryjnej może okazać się 
niezastąpiony. Można go też zawiązać w wodzie 
gdy jest się ratowanym z opresji. Może też posłużyć 
do wiązania dwóch lin do siebie - dobrze 
pracuje pod dużym obciążeniem. Można też 
powstałą pętlę wykorzystać przy cumowaniu 
jachtu lub tam, gdzie zachodzi potrzeba użyci jednej 
niezaciskającej się pętli. 
Uwaga Należy 
uważać, aby pętelka na linie głównej nie rozkręciła 
się, gdyż wtedy węzeł ześlizgnie się i zaciśnie na 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

załącznik 6. 

Załącznik 5. 

nas. W tym celu należy najpierw węzeł zaciągnąć a potem dopiero dopuścić do pracy. W wspinaczce skałkowej nie mając pod ręką 
uprzęży można stosować którąś z mutacji węzła - szelki lub węzeł ratowniczy podwójny 
 

 
Jakich słów brakuje w wykropkowanych miejscach? 

kilof   kino  bagno 

woda    ……..  wzorek 

notes   ……..  kora 

 

Mamy 8 kulek o jednakowych masach i jedną cięższą. Wszystkie kulki wyglądają identycznie. Mamy wagę szalkową. 
Jak - za pomocą 2 ważeń jednoznacznie określić, która kulka jest cięższa? 

Którym symbolem można zastąpić „ ? ” 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 7. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Jakiej karty brakuje? 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 7. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

 

  METODYKA METODYKA METODYKA METODYKA 

  ZUCHOWA HARCERSKA STARSZOHARCERSKA WĘDROWNICZA 
M
ET
O
DA 
HA
RC
ER
SK
A 

PRAWO I 
PRZYRZECZENIE

PRAWO ZUCHA 
*zuch mówi prawdę – 
wyścigi do TAK/NIE

PRAWO 
HARCERSKIE 
kalambury 
rysowane 
zał. 3

PRAWO HARCERSKIE 
Komentarz do 
najtrudniejszego prawa + 
lak i odciskanie guzika

PRAWO 
HARCERSKIE 
Dyskusja na 
krzesłach 

 SYSTEM MAŁYCH 
GRUP SZÓSTKI ZASTĘPY ZASTĘPY 

ZASTĘP LUB 
PATROL 
ZADANIOWY 

 
UCZENIE W 
DZIAŁANIU 

ZABAWA W KOGOŚ LUB COŚ 

Wykonujemy po wspólnym ustaleniu pracę która 
akurat powinna być wykonana w otoczeniu – może 
sprzątnięcie korytarza, może śniadanie dla reszty 
kursantów, lub inny posiłek, lub wyniesienie śmieci. 

GRA 
skaut ball

POSZUKIWANIE 
Tabu**zał. 6

WYCZYN/SŁUŻBA 
 Lina 

 

STALE 
DOSKONALONY I 

POBUDZAJĄCY DO 
ROZWOJU 
PROGRAM 

GWIAZDKI ZUCHOWE 
 
SPRAWNOŚCI ZESPOŁOWE I 
INDYWIDUALNE 
 

STOPNIE 
HARCERSKIE I II 
SPRAWNOŚCI * 
** 
ZADANIE 
ZESPOŁOWE,  
 
TECHNIKI 
HARCERSKIE 

STOPNIE HARCERSKIE > >> 
 
SPRAWNOŚCI ** *** 
 
PROJEKT 

STOPNIE 
HARCERSKIE * ** 
 
SPRAWNOŚCI *** I 
MISTRZOWSKIE 
 
ZNAKI SLUŻB 
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ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ HUFCA ZHP TORUŃ 
„BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” 

KP. Elementy i cechy metody harcerskiej. Kowalewo Pomorskie, 2012.  
phm. Maja Mikulicz 

 

 

załącznik 9. 

Załącznik 5. 
Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

Załącznik 5. 

 
Zabawa na poziomie zuchowym – wyścigi – wprowadzenie: jak już wiecie zuchy są prawdomówne, sprawdzimy, czy wy 
też tacy jesteście – dzielimy się na dwie grupy, które stają do wyścigu prawdomównych – prowadzący stoi jakieś 12 
metrów od startu, ma na dłoniach napisane na jednej tak na drugiej nie. Zadaje pytanie, który zuch pierwszy klepnie w 
dobrą rękę dla tego drużyny jest punkt. 
Losujemy punkty Prawa Harcerskiego i za pomocą kalamburów przedstawiamy – pokazywane i rysowane na zmianę.
Rzadko zdarza nam się pomyśleć o tym, który punkt Prawa Harcerskiego jest dla nas najtrudniejszy – teraz jest moment 
by każdy napisał, który mu sprawia najwięcej trudności – nie będziemy tego czytać na głos – jeśli jest czas, dobrze jest 
pobawić się przy okazji lakiem i odcisnąć guzik harcerski na kartce, na której przyszli drużynowi sobie to zapisali.  
Dyskusja „puste krzesło”. Siedzimy w kręgu na krzesłach jedno z nich jest wolne – prowadzący zaczyna temat – czy 
należy zmienić Prawo Harcerskie – jeśli ktoś chce się wypowiedzieć musi usiąść pierwszy na puste krzesło. 
Skaut Ball – sport drużynowy, gdzie dwie drużyny zdobywają punkty przez położenie piłki za linią. Scoutball wywodzi 
się z ruchu skautowego. Jest prostą grą, która nie wymaga zaawansowanego sprzętu, zainspirowaną innymi zwyczajowymi 
sportami. Każdy biorący udział w grze gracz ma z tyłu za pasek spodni włożoną chustę (ogon). Można zabierać graczom z 
przeciwnej drużyny życie tylko jeśli dany gracz ma w danym momencie piłkę w ręce. 
Tabu to gra polegająca na wytłumaczeniu jakiegoś słowa bez użycia wskazanych na kartce słów. 
Na wysokości mniej więcej barków wieszamy linę. Zastępy mają za zadanie przedostać się na jej drugą stronę – jedna 
osoba z zastępu może znajdować się kiedy chce po której chce stronie liny, pozostałe przed przejściem mogą być po jednej 
i pomagać, a po przejściu tylko po drugiej stronie.  
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AUTOR 
Imię i Nazwisko Alicja Stańco 
Stopień instruktorski HM Stopień harcerski HR 
Numer OKK BOKK 536/2011 Numer OKP BOKP 3/2012 
Hufiec - Chorągiew Kujawsko- Pomorska 
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl) alicja.stanco@zhp.net.pl 
Telefon 668 965 002 
Na podstawie (jeśli materiał powstał w oparciu 
o prace innej osoby/osób) 

- 

 

RECENZENT 
Imię i Nazwisko Lucyna Czechowska 
Stopień instruktorski Harcmistrz Stopień harcerski HR 
Numer OKK ZOKK 436/2011 Numer OKP ZOKP/6/2011 
Hufiec Toruń Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
E-mail (najlepiej w domenie zhp.net.pl) lucyna.czechowska@zhp.net.pl 
Telefon 516947787 

 

MATERIAŁ 
Nazwa Kampania motywacyjna 
Skrót główny KP 
Data stworzenia Styczeń 2012 
Zajawka (2-3 zdania od 
autora) 

Konspekt nt. motywowania dla kursu przewodnikowskiego, w oparciu o 
mechanizmy kampanii wyborczej profrekfencyjnej. Zajęcia 
prowadzone były na kursie w fabule uniwersyteckiej. 

 
FORMA KSZTAŁCENIA (należy wybrać jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

A Kurs Zastępowych 
B Kurs Przewodnikowski 
C Kurs Drużynowych Zuchowych 
D Kurs Drużynowych Harcerskich 
E Kurs Drużynowych Starszoharcerskich 
F Kurs Drużynowych Wędrowniczych 
G Kurs Podharcmistrzowski 
H Kurs Komendantów Hufców 
I Kurs Kadry Kształcącej 
J Kurs Komendantów Szczepów 
K Kurs Namiestników 
L Kurs Członków Komisji Stopni Instruktorskich 
M Kurs Harcmistrzowski 
N Warsztaty instruktorskie 
O Inna (podać jaka) 

Ewentualne uwagi  
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TREŚCI KSZTAŁCENIA (jeśli to możliwe na podstawie standardu danego kursu; 
 tabela obowiązkowa) 

- poznanie idei i potrzeby motywowania, 
- zaznajomienie z metodami motywacji i automotywacji, 
- poznanie roli drużynowego w motywowaniu kadry i członków drużyny. 
-  
-  
-  

Ewentualne uwagi  
 

 
ZAMIERZENIA (odnośnie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników; odbiorca po skończonych 

zajęciach/zapoznaniu się z materiałem będzie; tabela obowiązkowa) 
- rozumiał potrzebę motywowania,  
- potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą,  

- wiedział, z jakich instrumentów metodycznych może skorzystać jako drużynowy w 
motywowaniu swoich podopiecznych. 

-  
-  
-  

Ewentualne uwagi  
 

 
TYP MATERIAŁU (można zaznaczyć tylko jedną opcję; tabela obowiązkowa) 

I Program kursu/warsztatu 
II Pełen konspekt zajęć 
III Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra) 
IV Poradnik 
V Broszura/Praca naukowa/Tłumaczenie/Materiał pokonferencyjny 
VI Artykuł 
VII Multimedia 

Ewentualne uwagi  
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ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 
Optymalna liczba 
uczestników zajęć 

Minimalna liczba uczestników 
zajęć 

Maksymalna liczba uczestników 
zajęć 

16 6 24 
Ewentualne uwagi  

Ilość uczestników powinna być parzysta 
 

CZAS TRWANIA 
Czas trwania (w minutach) Preferowana pora dnia 

180 min Do południa/po południu 
Ewentualne uwagi  

 
 

WYMAGANIA WOBEC PROWADZĄCYCH 
Ilość prowadzących Kompetencje/umiejętności prowadzących 

1 Znajomość podstawowych elementów kampanii 
wyborczej oraz jej mechanizmów 

Ewentualne uwagi  
 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWO-LOKALOWE 
Miejsce (harcówka, namiot, park, teren 
otwarty, okolice wody, potrzebne drzewo, na 
terenie miasta, basen, boisko itp.) 

bez znaczenia 

Warunki techniczne (np. potrzebne źródło 
zasilania prądem) brak 

Materiały i narzędzia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć na podaną 
optymalną osób (np. na 20 osób potrzeba 
40 kartek formatu A4) 

małe karteczki (najlepiej klejące i nieklejące), 4 
arkusze szarego papieru/ dużego bloku (by zrobić 
napisy: Motywujemy, bo...; Motywujemy 
przez....; piramidę Maslowa, Kroki kampanii) 

Materiały i narzędzia, które powinien 
przynieść ze sobą uczestnik zajęć długopis 

Pożądany ubiór uczestnika (np. dres, strój 
kąpielowy) komfortowo 
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PRZEBIEG 
Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
1 1,2,3... odliczanie 

rozpoczęte – 
planowanie 
kampanii czas 
zacząć! 

wykład, ćwiczenie, 
praca w grupach, 
dyskusja panelowa, 

60 min prowadzący 

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

Przed każdym krokiem odsłaniany jest krok kampanii wyborczej z 
dużego arkusza. 
1. (max. 5 min): Krótki wstęp o tworzeniu kampanii wyborczych. O 
tym, iż powinny mieć założone szczegółowe cele, środki do tego 
zmierzające, przygotowane sytuacje kryzysowe. Ponadto, 
skierowane są do konkretnego odbiorcy, który wyznaje dany system 
wartości (te kwestie powinny być poruszane w kampanii), którego do 
zamierzonego działania, pójścia do wyborów i oddania głosu na nas, 
skłonić mogą nie powtarzane wszędzie kwestie, a dopasowane 
indywidualnie. Tu jest kampania profrekwencyjna, nie partyjna. 
2. (max. 20 min.) Aby kampania była skuteczna należy zrobić 
segmentację elektoratu na elektorat: twardy, niezdecydowany, 
przeciwnika. Podzieleni na 5 grup uczestnicy mają wymyślić jakie są 
typy ludzi i krótko scharakteryzować wg zaangażowania w 
popieranie uczestnictwa w wyborach. Podsumowanie I etapu 
kampanii: przedstawienie ich segmentacji i zestawienie z typami 
elektoratu – mają max 5 min na przypisanie typów pod grupy 
elektoratu. 
3. (max. 10 min.): Po segmentacji czas na pozycjonowanie. Tu 
uczestnicy grupy, które wcześniej wypisali mają spozycjonować – 
zależenie od tego, która grupa potrzebuje najwięcej przekonywania, 
do tej której możemy poświęcić najmniej uwagi (twardy elektorat, 
elektorat przeciwnika, elektorat niezdecydowany). (tu nie ma 
podsumowania). 
4. (max 25 min.): Przedstawienie piramidy potrzeb Maslowa. Po 
zrobieniu segmentacji i pozycjonowania elektoratu należy stworzyć 
ich piramidę wartości – w oparciu o zróżnicowanie piramidy 
Maslowa. Wyniki będą zróżnicowane, przez co zobaczą jak jedną 
grupę można różnie oceniać co do potrzeb. Tu podsumowanie 
wcześniejszych dwóch punktów 3 i 4. 

Materiały i 
załączniki 

narysowana piramida Maslowa na A3, kartka z napisanymi krokami 
kampanii (zasłonięty każdy krok osobno), uczestnicy zabierają ze 
sobą zeszyty i długopisy, małe karteczki, 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
2 Kampanię czas 

zacząć! 
praca w grupach, 
dyskusja  

45 min prowadzący 

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

1. (max. 10 min.): Najlepszym działaniem marketingowym jest 
marketing bezpośredni (door – to – door). Uczestnicy mają wyjść w 
teren i działać, ale zanim to zrobią muszą się przygotować. Każdy 
dostaje małą karteczkę i ma na niej napisać swoją piramidę 
wartości. Następnie uczestnicy podzieleni są na dwie grupy i 1 
rozchodzi się po okręgu zewnętrznym (większym), a 2 w okręgu 
wewnątrz 1. 
2. (max. 35 min.): Ich zadaniem teraz będzie w oparciu o piramidę 
wartości, którą osoby mają na swoich karteczkach, przekonać ich do 
pójścia do głosowania. Ćwiczenie wygląda następująco: 
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podchodzimy do osoby, dostajemy od niej karteczkę z piramidą 
wartości. Mając tylko chwilę na zastanowienie (tak jak w kampanii – 
otwierają drzwi ludzie i mamy tylko chwilę na ich ocenę – ubioru i 
domu, kim są). Kolejno, muszą zmotywować ich do głosowania w 
wyborach. Przekonywany od razu mówi, czy dał się przekonać, czy 
nie po zakończeniu tury gwizdkiem. Najpierw przekonuje koło 
wewnętrzne. Potem ruch o 3 miejsca w prawo i przekonuje koło 
zewnętrzne. 

Materiały i 
załączniki 

 

Nr Nazwa elementu Forma Czas Odpowiedzialny 
3 Podsumowanie 

kampanii 
dyskusja 75 min. prowadzący 

Dokładny opis 
czynności 
prowadzącego i 
uczestników 

1. (max 25 min): Teraz czas podsumowania kampanii. Krótko (nie 
muszą wszyscy) w kręgu poopowiadać jak się im motywowało ludzi 
do pójścia do wyborów oraz jak czuli się jako przekonywani – czy 
sposoby, obietnice, sposób rozmowy trafiał, czy trafione były w 
system wartości z piramidy. Istotne jest także, aby zaznaczyć, że 
zwracając na coś uwagę, podsumowując czyjąś pracę stosować 
metodę tak zwanej „kanapki”, czy „buły”: najpierw mówimy, że to i 
to było dobrze, nad tym jednak powinieneś popracować, i znów 
pozytyw na koniec – świetnie, że podjąłeś się tego, fajnie Ci się to 
udało... W międzyczasie w kręgu krążą małe karteczki – każdy sobie 
bierze po kilka. 
2. (max. 25 min.): Każdy na kartce piszę dlaczego warto 
motywować, co dzięki temu osiąga i motywujący i motywowany oraz 
co się dzieje, gdy nie motywujemy. (5 min.). 
Kolejno, osoby odczytują i kładą na położonym na środku arkuszu 
„motywujemy, bo...” po właściwej stronie kartki – „chcemy/ nie 
chcemy” (max. 10 min.). 
3. (max 25 min.): Znów na małych karteczkach piszą, co ich 
motywuje, co może motywować (wnioski z przekonywania) (5 min). I 
podobnie – na środku pojawia się arkusz „Motywujemy przez...” i 
kolejno osoby dokładają. Prowadzący musi mieć karteczki z 
napisanym, że przez stopnie harcerskie, wędrownicze i 
instruktorskie, przez funkcje, przez sprawności, pochwałę ustna 
drużynowego, pochwałę w rozkazie – jakby się nie pojawiło w grupie 
(max.10 min.) 

Materiały  
i załączniki 

małe karteczki, arkusz z napisem „Motywujemy, bo...” i na pół 
strony „chcemy...” a na drugiej połówce „nie chcemy...”, arkusz z 
napisem „Motywujemy przez...”, długopisy, karteczki jak dla 
uczestników z napisami: stopnie harcerskie, wędrownicze, 
instruktorskie, sprawności, funkcje, pochwała ustna drużynowego, 
pochwała w rozkazie,  

Ewentualne uwagi, w 
tym preferowany sposób 
ewaluacji 

Ewaluacja zajęć może być przeprowadzona zarówno w formie 
klasycznej ankiety, ale ciekawszą formą będzie oddawanie głosów w 
głównych kategoriach (np. wrzucamy karteczkę do urn z hasłami 
„dowiedziałem się czegoś nowego”, „zajęcia były atrakcyjne”, czy 
„właściwa dynamika zajęć”, „najbardziej podobała mi się forma 
pracy...” i osobna na ew. inne uwagi) 
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ZAŁĄCZNIKI 
Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
1 Piramida Maslowa 1,2,3... kampanię czas zacząć! Pkt 4 

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
1 czarno-biały Bez znaczenia A3 Bez znaczenia 

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
2   

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
     

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

Nr Nazwa Element przebiegu, do którego się odnosi 
3   

Ilość kopii Kolor wydruku Grubość kartki Wielkość kartki Kolor kartki 
     

Ewentualne uwagi 
(np. sposób pocięcia) 

 
 

 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT 
Nr Nazwa/Temat Autor Źródło (np. tytuł książki, 

strona www) 
1 Kampania wyborcza krok po kroku  Klub Obywatelski http://klub-

obywatelski.org.pl/cgibin/sh
op?info=P4&sid=4d225e47 

2 Piramida potrzeb Maslowa Zarzyccy http://www.zarzyccy.pl/p_p
iramida-potrzeb-
maslowa.html 

3    
4    
5    
Ewentualne uwagi  
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Poradnik dla kadry kształcącej


