Chorągwiany Kurs Drużynowych
Wędrowniczy „WATRA”
Organizator : Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA”
Termin: 02-04.06.2017r, .23-25.06.2017r
Miejsce: Elbląg, Frombork
Zakwaterowanie: sala kominkowa, baza obozowa
Komenda Kursu:
 hm. Adam Krause SOKK/541/2017
– komendant Kursu
 phm. Anna Nowocień – kwatermistrz Kursu
 phm. Adrian Szymański - SOKK/910/2017
 phm. Maciej Micielski - SOKK/854/2017
 hm. Ewelina Dżugan - SOKK/907/2016
 hm. Ewa Dyrda - SOKK/35/2016
 phm. Mateusz Szmurło BOKK/959/2016
Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego wędrowniczego.
Warunki uczestnictwa w kursie:
 minimalny wiek – co najmniej 17 lat (rocznikowo),
 ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego;
 opinia komendanta macierzystego hufca
 zapoznanie się z instrukcją tworzenia i działania drużyny wędrowniczej
 nadesłanie ankiety aplikacyjnej do dnia 30 maja b.r.
 opłacenie składki zadaniowej w kwocie 140,00 zł na konto Komendy Chorągwi WarmińskoMazurskiej : BGZ Oddział Olsztyn nr r-ku 49 2030 0045 1110 0000 0198 6850 z dopiskiem
składka zadaniowa na CHKDW WATRA
Warunki ukończenia kursu:
 aktywny udział we wszystkich zajęciach,
 opracowanie planu pracy drużyny
 wykonanie zadań własnych i dodatkowych zadań zleconych przez komendę kursu
 uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

HARMONOGRAM
BIWAK PIERWSZY Elbląg i okolice)
PIĄTEK, 2 czerwca 2017r
19:00 – 20:00
kolacja
20:00 – 21:15
Zajęcia integracyjne, turniej wiedzy instruktorskiej
Podstawy ideowe – dewiza wędrownicza, kodeks
21:20 – 22:30
wędrowniczy, symbolika wędrowniczej watry, Praw-

i Przyrzeczenie Harcerskie wśród wędrowników
SOBOTA, 3 czerwca 2017r.
8:00 – 9:00
Śniadanie
Charakterystyka metodyki wędrowniczej,
9:00 – 11:00
Metodyka wędrownicza a rozwój psychofizyczny młodzieży
w wieku 16-21 lat (rozwój duchowy, społeczny,
intelektualny, emocjonalny i fizyczny)
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 13:30
Wyczyn i służba jako główne formy aktywności w pracy
z wędrownikami
13:30 – 15:00
Organizacja obiadu, obiad, przerwa poobiednia
15:00 – 16:15
Specjalności w ZHP
16:15 – 16:30
Przerwa kawowa
Demokracja i samorządność w zespole wędrowniczym
16:30 – 17:30
Konstytucja drużyny wędrowniczej
Rola i zasady tworzenia obrzędowość drużyny wędrowniczej
Style kierowania zespołem wędrowniczym, Rola i zadania
17:40 – 19:00
drużynowego, Praca z przybocznymi,
Współodpowiedzialność wędrowników za drużynę – pełnienie
funkcji, Wychowywanie następcy, Obrzęd przekazania
funkcji drużynowego
19:00 – 20:00
kolacja
Edukacja międzykulturowa i międzynarodowa
20:00 – 21:10
Projekty międzynarodowe
Miejsce drużyny wędrowniczej w szczepie i hufcu
21:20 – 22:30
Wędrownicy w drużynie wielopoziomowej
NIEDZIELA, 4 czerwca 2017r
8:00 – 9:00
śniadanie
Tworzenie programu pracy drużyny
9:00 – 11:00
Specjalizacje wędrowników, kierunki pracy wędrowniczej
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
Propozycje programowe ZHP w pracy drużyny Literatura,
11:15 – 12:10
czasopisma harcerskie
Centralny Bank Pomysłów i inne pomocne strony
internetowe
Formy doskonalące
Podsumowanie i zakończenie biwaku
12:10- 12:30
Zadanie własne:
- opracowanie planu pracy drużyny
- zapoznanie się z genezą ruchu wędrowniczego oraz jego miejscem w dzisiejszym świecie
- zapoznanie się z prowadzeniem książki pracy drużyny w tym Ewidencją ZHP
- zapoznanie się regulaminami i przepisami BHP obowiązującymi na obozach oraz zasadami organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży

BIWAK DRUGI (Frombork)
PIĄTEK, 23 czerwca 2017r.
19:00 – 20:00
Kolacja
Sprawdzenie wiedzy z zadań własnych, Bohater drużyny,
20:00 – 22:30
Nabór do drużyny, System małych grup w pracy drużyny
SOBOTA, 24 czerwca 2017r.
8:00 – 9:00
śniadanie
System instrumentów metodycznych. Próba wędrownicza,
9:00 – 11:00
próba harcerza, Stopnie wędrownicze
Obrzędowość związana z Przyrzeczeniem Harcerskim
i naramiennikiem wędrowniczym
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 13:30
Sprawności mistrzowskie, odznaki, uprawnienia, Znaki służb
13:30 – 15:00
Organizacja obiadu, obiad, przerwa poobiednia

Adam Krause

15:00 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 18:00

Formy pracy drużyny wędrowniczej, ich prawne aspekty
Przerwa kawowa
Wychowanie ekonomiczne
Składka członkowska – znaczenie wychowawcze
Akcje zarobkowe i zbiórki publiczne – prawne aspekty
pomysły na akcje zarobkowe
Przepisy finansowe dotyczące drużyny – regulamin wydany
przez GK,
Dokumentacja finansowo-gospodarcza
Kontakt z rodzicami i dyrekcjami szkół – pozyskiwanie
18:00 – 19:00
sojuszników; Ruch Przyjaciół Harcerstwa; promocja drużyny
i harcerstwa w środowisku
Znaczenie dobrej promocji dla działalności drużyny
Formy promowania drużyny
Prezencja w kontaktach zewnętrznych
19:00 – 20:00
kolacja
20:00 – 21:30
System pozytywnych i negatywnych konsekwencji
w drużynie
21:30 – 22:30
Problemy i sytuacje intymne w drużynie
NIEDZIELA, 25 czerwca 2017r
8:00 – 9:00
śniadanie
Obóz drużyny wędrowniczej
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
Przerwa kawowa
Wyjście w świat wędrownika
10:45 – 12:00
Możliwości działania w ZHP po zakończeniu pracy
w drużynie wędrowniczej
Praca z wychowankami drużyny
Podsumowanie i zakończenie kursu
12:00- 12:30

