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Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP
zaprasza do zapoznania się z ciekawymi scenariuszami zajęć, grami, ćwiczeniami, zdaniami. W Centralnym Banku
Pomysłów powstała zakładka planowanie. Znalazł się
w niej pakiet najlepszych konspektów i materiałów odnośnie planowania pracy drużyny i gromady do wykorzystania podczas kursów przewodnikowskich i kursów
drużynowych. W zakładce tej, oprócz materiałów dotyczących bezpośrednio planowania pracy drużyny, znalazły
się również materiały dotyczące planowania krótkoterminowego (projektów) oraz planowania własnego rozwoju.
Znajdziecie w niej m.in. wyżej wymienione scenariusze
oraz ciekawe, pojedyncze elementy zajęć do wykorzystania. Poniżej prezentujemy krótkie informacje na temat
zamieszczonych w CBP materiałów. Zapraszamy do lektury, a także zamieszczania w Centralnym Banku Pomysłów
swoich materiałów: scenariuszy, konspektów, ciekawych
zadań, gier, ćwiczeń z zakresu planowania, które na bieżąco będą uzupełniały nowopowstałą zakładkę.
http://cbp.zhp.pl/seria/planowanie/
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SCENARIUSZE
ZAJĘĆ
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SCENARIUSZ 1
PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE HARCERSKIEJ:
„WYSPA BROWNSEA”
autor: hm. Artur Grendzicki
http://cbp.zhp.pl/in7if
Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej kursanci wcielają się w rolę członków załogi przygotowującej się
do wyprawy. Część ta pokazuje poszczególne etapy planowania w drużynie harcerskiej w sposób metaforyczny.
W drugiej części następuje podsumowanie i przeniesienie
elementów planowania wyprawy na planowanie pracy
w drużynie harcerskiej. Zajęcia mogą być przeprowadzone
na świeżym powietrzu. Pierwsza część jest aktywizująca
dla kursantów. W drugiej następuje przełożenie ćwiczeń
na wiedzę i jej usystematyzowanie.
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SCENARIUSZ 2
PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE HARCERSKIEJ:
„REJS PO MAPIE ŚWIATA”
autor: hm. Lucyna Czechowska
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/rejs-po-mapie-swiata/
Zajęcia przeprowadzone są w formie gry. Każdy kursant
otrzymuje kartę postaci i wciela się w rolę członka załogi.
Na podstawie odgrywanej roli kursanci dokonują charakterystyki załogi. W kolejnych rundach gry kursanci płynnie
„przechodzą” przez poszczególne etapy planowania. Każdy
element poprzedzony jest krótkim wstępem merytorycznym prowadzącego porządkującym wiedzę kursantów. Prowadzone ćwiczenie pozwala na przełożenie elementów gry
na praktyczne zastosowanie. Zasady gry zostały tak ułożone,
aby cała drużyna kursowa mogła wziąć udział. Więcej uwagi
poświęcono na planowanie długoterminowe z zachowaniem wszystkich elementów, jakie powinien zawierać program pracy drużyny. Cześć odnoszącą się do planowania
krótkoterminowego można stosować również oddzielnie.
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SCENARIUSZ 3
PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE HARCERSKIEJ :
„WESELE”
autor: hm. Artur Grendzicki
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/planowanie-pracy-wesele/
Konspekt zajęć może zostać wykorzystany zarówno na zajęciach kursu przewodnikowskiego, jak i kursu zastępowych.
W pierwszej części zajęć uczestnicy wcielają się w role
pracowników firm organizujących wesela. Firmy otrzymują pilne zlecenie. Kursanci po wyjaśnieniu zasad planują
swoje działania. Muszą zastanowić się, w jakiej kolejności
załatwiać sprawy, aby móc zrealizować wszystkie zadania
o właściwej porze oraz skończyć zlecenie w ustalonym czasie.
Po zakończeniu i podsumowaniu gry następuje druga część
zajęć polegająca na „przeniesieniu” elementów występujących podczas gry do planowania w drużynie harcerskiej. Następuje podsumowanie poszczególnych etapów planowania
oraz praktyczne zastosowanie zdobytej podczas gry wiedzy
oraz umiejętności.
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SCENARIUSZ 4
PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE HARCERSKIEJ
autor: hm. Natalia Gorgol
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/podstawy-planowania-pracy/
Prowadzący zajęcia może wykorzystać cały konspekt, jak
również jego poszczególne elementy.
Na uwagę zasługuje prozaicznie zwykłe zadanie, jak gotowanie
budyniu. Cała grupa ma za zadanie zaplanować ugotowanie
budyniu na ognisku. Wykonanie zadania to doskonały
przykład do zastosowania różnych narzędzi pomocnych
w planowaniu (SWOT, diagram Gantta). Uczestnicy mają
zdefiniować cele i zamierzenia, zrobić listę i podział zadań wraz z określeniem czasu, zapewnić sobie wszystkie
narzędzia lub zdobyć je, wykonać i podsumować zadanie.
Ma miejsce analiza zadania pod względem użytych narzędzi
i osiągnięcia celu. Uczestnicy zajęć odpowiadają na pytanie
- Jaki wpływ na osiągnięcie celu miały narzędzia?
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SCENARIUSZ 5
TWORZENIE PROGRAMU PRACY
W GROMADZIE ZUCHOWEJ
autor: pwd. Natalia Wolińska
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/tworzenie-programu-gromady/
Konspekt jest znakomitym podsumowaniem wiedzy uczestników kursu przewodnikowskiego. Poszczególne etapy zajęć
systematyzują wiedzę kursantów z zakresu SWOT, SMART,
tworzenia celów, harmonogramu, a także przełożenie
pozyskanej wiedzy na praktykę, czyli tworzenie programu
pracy w gromadzie zuchowej. Podczas zajęć jest przestrzeń
na zastanowienie się nad tym co najważniejsze, czyli czy
harmonogram programu pracy realizuje wyznaczone przez
nas cele.
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SCENARIUSZ 6
PLAN PRACY DRUŻYNY,
WARSZTAT PRACY DRUŻYNOWEGO
autor: pwd. Aleksandra Siekierzycka
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/plan-pracy-druzyny-warsztat
-pracy-druzynowego/
Najwięcej czasu w opracowanym konspekcie, przeznacza
się na przeprowadzenie gry planszowej. Dzięki tej grze
uczestnicy mają możliwość odpowiedzieć na pytania: jaki
powinien być dobry program? O czym należy pamiętać
przy tworzeniu go? Skąd czerpać inspiracje? Jak dobierać
formy pracy? Atutem gry jest rzeczywiste odniesienie do przedsięwzięć programowych danego środowiska działania kursantów. Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat
koordynowania planowania programu przez radę drużyny oraz ewaluacji programu, a także burza mózgów skąd
drużynowy ma czerpać siłę, motywację i inspiracje.
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SCENARIUSZ 7
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
autor: hm. Anna Binkowska
http://cbp.zhp.pl/gdwe7
Konspekt zajęć wykracza poza standardowe elementy
konspektów z zakresu planowania. Pokazuje także mniej
standardowe narzędzia pomocne w planowaniu. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z metodą planowania ALPEN
oraz kwadratem Eisenhowera. Następnie wiedza ta zostaje
przełożona na praktykę harcerską.
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SCENARIUSZ 8
PLANOWANIE PRACY:
WYZNACZANIE CELÓW I ZAMIERZEŃ
autor: hm. Anna Binkowska
http://cbp.zhp.pl/vee64/
Konspekt zajęć, którego głównym zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyznaczania celów i zamierzeń. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję zapoznać
się z matrycą logiczną oraz podejmą dyskusję nad dwiema
metodami – indukcyjną i dedukcyjną.
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materiały do
wykorzystania
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GRA SWOT
autor: phm. Magdalena Wieńska
http://cbp.zhp.pl/52k8w
Za pomocą tej gry uczestnicy usystematyzują swoją wiedzę
z zakresu analizy SWOT oraz planowania pracy w drużynie.
W celu urozmaicenia proponowanych treści uczestnicy
otrzymują różnego rodzaju żetony związane z inspiracjami
i obszarami (rozwoju każdego harcerza).

GRA PLANOWANIE W DRUŻYNIE
autor: hm. Artur Grendzicki
http://cbp.zhp.pl/b5sxw
Gra planszowa do wykorzystania jako element zajęć z zakresu
planowania. W przygotowanym materiale zostały opisane
zasady gry, pola gry, potrzebne elementy, jest również plansza.
Poszczególne pola gry na planszy odnoszą się do nazewnictwa
harcerskiego.
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PORADNIK JAK NAPISAĆ DOBRY
PROGRAM DRUŻYNY
autor: Zespół Kadry Kształcącej “Si - Agrikola” Hufca ZHP
Warszawa Mokotów
http://cbp.zhp.pl/poradniki/jak-napisac-dobry-program-druzyny/
Poradnik ten adresowany jest do drużynowych harcerskich,
starszoharcerskich i wędrowniczych. Materiał ten dla drużynowych stanowi doskonałe wsparcie w zakresie przygotowania programu pracy drużyny, a ponadto ułatwia
i porządkuje proces tworzenia programu drużyny. W publikacji zawarte zostały poszczególne etapy, przez które
należy przejść przygotowując program pracy drużyny. Każdy
etap został szczegółowo opisany. Podsumowanie materiału
stanowi ikonografika ułatwiająca planowanie pracy i podsumowująca całość elementów zawartych w poradniku.
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PLANOWANIE PROJEKTU
SPOŁECZNEGO NA PODSTAWIE
ZDOBYWANIA ODZNAKI
SKAUTÓW ŚWIATA
autor: hm. Lucyna Czechowska
http://cbp.zhp.pl/bcvbz
Zapraszamy również do skorzystania z opublikowanych
w postaci poradnika treści kursu e-learningowego.
Znajdują się tu materiały dedykowane planowaniu w kontekście projektu społecznego. Duża część z nich to wiedza,
którą wędrownicy i instruktorzy pozyskują na kursach
i warsztatach w naszej Organizacji, choć można tu znaleźć
także kilka nowości. Najważniejszą wartością tego poradnika jest zebranie w jednym miejscu materiałów i narzędzi
(analiza przy pomocy SWOT, LUKA/4xJAK?, METAPLAN; schemat SMART+ER; kwadrat Eisenhowera; diagram GANTTA;
Planer; Doodle.com, Trello.com, Evernote, Producteev, Toggl.com)
odnośnie planowania krótkoterminowego w ZHP. Wiele z nich
może być także wykorzystanych w planowaniu długoter16

minowym. Celem poradnika jest przygotowanie do całkiem
realnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu
80-godzinnej służby w ramach programu Odznaki Skautów
Świata.

BUDOWLA WEDŁUG PLANU
autor: hm. Maria Kotkiewicz
http://cbp.zhp.pl/ksztalcenie/budowla-wedlug-planu/
Element zajęć – ćwiczenie z zakresu planowania, podczas
którego zostanie wykorzystana praca w grupach oraz
umiejętność zarządzania czasem, zespołem i umiejętność
logicznego myślenia. Zajęcia mogą być także stosowane
jako przerywnik podczas innych zajęć lub jako ćwiczenie
wprowadzające do zagadnień związanych z planowaniem
pracy.
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PRACA HARCMISTRZOWSKA –
Współczesne wyzwania
a treść programu harcerskiego:
Jak wychować do kultury dbania
o higienę ciała i ducha
autor: hm. Aleksandra Mroczek
http://cbp.zhp.pl/poradniki/wspolczesne-wyzwania-a-tresc
-programu-harcerskiego-jak-wychowac-do-kultury-dbania
-o-higiene-ciala-i-ducha/
Dodatkowym materiałem uzupełniającym wiedzę z zakresu
planowania pracy, a także miejscem do refleksji jest praca
harcmistrzowska hm. Aleksandry Mroczek. Punktem wyjścia
w tej rozprawie są słowa hm. Ewy Grodeckiej.
„Niesłychanie łatwo jest fałszować harcerstwo.
Wystarczy posługiwać się metodą harcerską
bez jej zrozumienia, powierzchownie, jednostronnie,
pomijając stawiane przez nią wymagania.
Wystarczy odrzucić system zastępowy.
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Wystarczy ilość postawić nad jakością.
Wystarczy środki uznać za cele.
Stworzy się wtedy dziwoląg noszący miano harcerstwa,
nawet w mundur harcerski ubrany, ale na pewno
nie będący harcerstwem.
Wystarczy uznać harcerstwo nie za ruch i realizującą
zasady tego rodzaju organizację, ale za jedno z wielu
stowarzyszeń np. wyłącznie wychowania fizycznego
czy przysposobienia wojskowego; podporządkowuje
się wtedy harcerstwo przepisom regulującym prace
tamtych organizacji i błądzi się w ślepych kanałach.”
hm. Ewa Grodecka
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„IMPULS – Planuj w Związku” –
materiały z sesji konferencyjnej
poświęconej planowaniu
w drużynie
autorzy: phm. Monika Bajkowska, hm. Grzegorz Całek,
hm. Dorota Całka, hm. Lucyna Czechowska,
hm. Tomasz Dudewicz, phm. Joanna Fojt,
pwd. Karol Grodzicki, phm. Anna Jaworska,
hm. Sonia Jaworska, hm. Tomasz Kaczorowski,
phm. Mirosław Karczmarczyk, hm. Jolanta Kreczmańska,
hm. Emilia Kulczyk-Prus, pwd. Dominika Maczuga,
hm. Aleksandra Nowak, hm. Anna Nowosad,
hm. Beata Pawelczyńska, hm. Ewa Sidor,
redakcja: hm. Aleksandra Nowak
http://cbp.zhp.pl/poradniki/impuls-planuj-w-zwiazku/
Ciekawe inspiracje można również znaleźć w podsumowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej „IMPULS –
Planuj w Związku” z 2015 roku. W dniu 14 lutego 2015 roku
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Ogól20

nopolska Konferencja Instruktorska – „IMPULS – Planuj
w Związku”. Podczas walentynkowego spotkania blisko
80 Instruktorów z całej Polski miało okazję pochylić się
nad istotnym problemem planowania na różnych szczeblach ZHP. Organizatorem konferencji był Wydział Inspiracji
i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP. W prezentowanym
zestawieniu znajdują się materiały z konferencyjnej sesji
poświęconej planowaniu w drużynie. Uzupełnienie publikacji
stanowią filmiki.
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