REGULAMIN
Projektu kształceniowego
WOOD BADGE 2017
1. O projekcie
Projekt pod nazwą WOOD BADGE 2017 jest przedsięwzięciem kształceniowym, które
dzięki swojej formule wykorzystuje wszystkie elementy Systemu pracy z kadrą ZHP.
Projekt przebiega w trzech zasadniczych etapach, w którym biorą udział jego
uczestnicy:
- 8-dniowy kurs podharcmistrzowski przygotowany w formule Wood Badge zgodnej
z wytycznymi WOSM, w której szczególny nacisk położony został na pracę metodą
harcerską. Kurs jest zgodny ze Standardami szkoleń instruktorskich ZHP. Formuła
kursu oprócz zajęć praktycznych przewiduje indywidualne rozmowy instruktorskie
zarówno pomiędzy samymi uczestnikami jak również w relacji uczestnik – instruktor.
- Półroczne działanie w macierzystym środowisku zwane „Próbą Wodza”, podczas
której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba
wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym ma pozostać trwały ślad.
Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora (mentora).
- Biwak podsumowujący projekt. Na tym etapie uczestnicy podsumowują swoją
próbę wodza oraz podejmują refleksję nad zmianą w kontekście własnej osoby.
Dokonują ewaluacji całościowej projektu Wood Badge.
2. Organizator
Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej „ILUMINACJA”
3. Cele
 Kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei
stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego.


Zdobycie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu
podharcmistrza.



Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą.



Zdobycie umiejętności związanych z pełnieniem roli opiekuna prób
instruktorskich.

4. Miejsce i termin
Stanica Hufca ZHP Garwolin – Polewicz, 10-17 września 2017 r.
Termin i miejsce biwaku podsumowującego zostaną podane w późniejszym czasie.
5. Kadra programowa kursu
Zespół instruktorów Wood Badge Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.
Komendantem nadchodzącego kursu będzie hm. Paweł Marciniak SOKK/504/2017.
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6. Zgłoszenia i uczestnictwo
Projekt Wood Badge dedykowany jest instruktorom, którzy zamierzają zdobywać
stopień podharcmistrza. Zakwalifikowana do udziału w projekcie może zostać osoba,
która spełnia następujące warunki:
a. jest instruktorem, który ma na bieżąco opłaconą składkę członkowską oraz jest w
trakcie realizacji próby podharcmistrzowskiej lub zadeklaruje, że w ciągu
6 miesięcy od rozpoczęcia kursu taką próbę otworzy,
b. jest pełnoletnia,
c. otrzyma pozytywną rekomendację komendanta macierzystego hufca przesłaną
w formie elektronicznej na adres kontaktowy podany poniżej,
d. w terminie do 28 czerwca 2017 r. wypełni ankietę aplikacyjną oraz prześle list
motywacyjny w dowolnej - intersującej formie (prezentacji, filmu, wiersza,
opowiadania itp.) na własny temat odnoszącego się do trzech kwestii:
 Kim jestem dziś?
 Dlaczego powinienem wziąć udział właśnie w kursie Wood badge?
 Jakie są Twoje plany na działanie po kursie?;
e. najpóźniej do 10 lipca 2017 r. (lecz nie wcześniej niż przed uzyskaniem informacji
od organizatorów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie) wpłaci kwotę 400 zł
na wskazany we wspomnianej informacji numer rachunku bankowego z
dopiskiem: „Dodatkowa składka zadaniowa PHM Wood Badge”. O terminie wpłaty
decyduje data wpływu pieniędzy na konto.
7. Koszty
Opłata za udział w projekcie wynosi 400 zł za osobę bez względu na przynależność
terytorialną lub organizacyjną.
Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 10 lipca 2016 r. zrezygnują
z udziału w nim nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.
8. Warunki ukończenia kursu podharcmistrzowskiego
 Udział w zajęciach każdego dnia kursu.
 Przeprowadzenie rozmowy instruktorskiej z członkiem kadry programowej.
 Przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji na własny temat.
 Wykonanie zadań wskazanych do realizacji w trybie trwania kursu.
9. Warunki ukończenia projektu
 Udział w biwaku podsumowującym projekt.
 Przedstawienie relacji z „Próby wodza” na forum publicznym.
 Dokonanie ewaluacji w kontekście wykonanego zadania w trakcie ostatniego
półrocza.
10. Kontakt z organizatorami
Wszelkie informacje dostępne są u pwd. Mateusza Kamila Wnuka.
e-mail: m.wnuk@zhp.net.pl
11. Zmiany w regulaminie
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
oraz jego interpretacji.
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