WARSZTATY METODYCZNE 2016
Kto?
Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
Dla kogo?
Dla drużynowych, przybocznych i instruktorów Hufca.
Kiedy?
26-28.02.2016 r. (II weekend ferii zimowych)
Gdzie?
Gliwice (szczegółowe info otrzymają uczestnicy warsztatów)
Za ile?
całość: 7,45 zł
W przypadku udziału w części zajęć: 1,49 zł/blok
zajęć
zł
(W cenie: materiały programowe, drobny poczęstunek.)
Płatność po zakwalifikowaniu przed rozpoczęciem warsztatów w biurze
KH lub u członków ZKK lub na początku I bloku zajęć.
Zgłoszenia:
mailowo
na

adres

e-mail

Zespołu

Kadry

Kształcącej

–

ksztalcenie[at]gliwice.zhp.pl
(proszę zamienić element antyspamowy [at] na odpowiedni znak)

W zgłoszeniu należy podać:

imię, nazwisko,
drużyna, pełniona funkcja,
wybrana metodyka,
wybrane bloki zajęć lub „całość”, jeśli weźmiesz udział we wszystkich
pięciu blokach zajęć.
Termin zgłoszeń:
do 14.02.2016 r.
Czekamy na Twoje zgłoszenie
zgłoszenie,,
Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej

ZUCHY
szef warsztatu:
warsztatu :
pwd. Jakub Pucelik HR
ROZKŁAD JAZDY
piątek
26.02.2016
17:0017:00- 20:00

I

Metoda harcerska w gromadach zuchowych
oraz jak zacząć przygodę z gromadą zuchową Prawo i Obietnica Zucha (zbiórki pierwszego
miesiąca jak zrobić, co daje kadrze gromady),
system małych grup.

sobota
27.02.2016
9:009:00- 12:00

II

12:0012:00- 15:00

III

Instrumenty metodyczne piękna rzecz gwiazdki zuchowe, sprawności indywidualne i
zespołowe.
Zuchowe formy pracy w pigułce cz. I - zabawa
tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda.

przerwa
obiadowa
16:0016:00- 19:00

IV

Zuchowe formy pracy w pigułce cz. II zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, piosenka i
pląs, majsterka.

niedziela
28.02.2016
9:009:00- 12:00

V

Zuchowe formy pracy w pigułce cz. III zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia.

Do kogo adresowane?
drużynowi, przyboczni, instruktorzy
Pierwszeństwo zgłoszenia:
drużynowi i przyboczni
Liczebność grupy:
maksymalnie 12 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

HARCERZE
szef warsztatu:
warsztatu :
phm. Michał Janerka HR
ROZKŁAD JAZDY
piątek
26.02.2016
17:0017:00- 20:00

I

Obrzędy i zwyczaje naszego plemienia, czyli o
obrzędowości w drużynie i zastępie.

sobota
27.02.2016
9:009:00- 12:00

II

12:0012:00- 15:00

III

Nic nie zastąpi zastępów, czyli o systemie
zastępowym.
Rozwój zgodny z planem, czyli o stopniach i
sprawnościach harcerskich w pracy drużyny.

przerwa
obiadowa
16:0016:00- 19:00

IV

„Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni”, czyli o
innych instrumentach metodycznych i roli
wyjazdów w życiu drużyny.

niedziela
28.02.2016
9:009:00- 12:00

V

Razem możemy więcej, czyli o współpracy
drużyny ze środowiskiem działania.

Do kogo adresowane?
drużynowi, instruktorzy, przyboczni
Pierwszeństwo zgłoszenia:
drużynowi i instruktorzy
Liczebność grupy:
maksymalnie 16 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

HARCERZE STARSI
szef warsztatu:
warsztatu :
phm. Łukasz Jurkiewicz HO
ROZKŁAD JAZDY
piątek
26.02.2016
17:0017:00- 20:00

I

Czy metodyka HS istnieje?
Tożsamość metodyki HS - geneza, stan obecny,
projekty zmian w metodyce

sobota
27.02.2016
9:009:00- 12:00

II

12:0012:00- 15:00

III

System zastępowy w drużynie HS
Ile samodzielności dać zastępom starszoharcerskim?
Czym jest zastęp – czym powinien się zajmować? Jak
zaimplementować system zastępowy w pracy
drużyny?
Praca z pionem HS w drużynie
druż ynie wielopoziomowej
Jak budować w drużynie program adekwatny do kilku
pionów metodycznych – jak prowadzić ciąg
wychowawczy w drużynie wielopoziomowej?

przerwa
obiadowa
16:0016:00- 19:00

IV

Jak budować program pracy Harcerzy Starszych
Inspiracje
do
planowania
pracy
pionu
HS,
stopniowanie trudności, wykorzystanie form pracy
i instrumentów metodycznych adekwatnych do pionu
HS

niedziela
28.02.2016
9:009:00- 12:00

V

Problemy dorastających Harcerzy Starszych
Kryzys wartości, Prawo Harcerskie, koedukacja
w drużynie HS

Do kogo adresowane?
drużynowi, przyboczni (drużyny HS i wielopoziomowej), instruktorzy
Pierwszeństwo zgłoszenia:
Liczebność grupy:
maksymalnie 10 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

