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ZAINSPIRUJ SIĘ PROGRAMEM
Jak sprawić, by realizowany przez nas program był coraz
lepszy? Jak sfinansować nasze działania wychowawcze?
Zajęcia bloku Zainspiruj się programem przybliżą
wszystkich do odpowiedzi na te pytania.

ZAINSPIRUJ SIĘ HISTORIĄ
Rok 2018 to przełomowy moment w historii Polski
i harcerstwa. Jeśli nie wiesz, jak włączyć się w celebrację
tych dwóch stuleć, to blok Zainspiruj się historią jest
dla Ciebie. Dowiesz się na nim, jak rozwijać patriotyzm
lokalny w pracy drużyny oraz jak świętować odzyskanie
przez Polskę niepodległości.

ZAINSPIRUJ SIĘ TURYSTYKĄ
Harcerstwo od zawsze kojarzy się z aktywną turystyką.
Dzięki blokowi Zainspiruj się turystyką, dowiesz się
jak zaprząc nowe technologie do działań drużyny oraz jak
oprzeć pracę swojej jednostki na zwiedzaniu Polski i świata.

ZAINSPIRUJ SIĘ SKAUTINGIEM
W 2020 roku w Polsce odbędzie się największe europejskie
wydarzenie skautowe. Chcesz być jego częścią? A może
jesteś zainteresowany programami WAGGGS-u i WOSM-u?
W obu przypadkach blok Zainspiruj się skautingiem
jest właśnie dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ NGO
Ciekawi Cię, jak działają inne organizacje pozarządowe
w Polsce? Zamiast wyważać otwarte drzwi, lepiej uczyć
się od siebie nawzajem – blok Zainspiruj się NGO
pokaże Ci jak czerpać z wiedzy i umiejętności innych
organizacji, by ulepszać swoją harcerską pracę.

ZAINSPIRUJ SIĘ DO DIALOGU
Komunikacja niewerbalna to nieodłączny element każdej
rozmowy, wystąpienia publicznego. Dzięki niej możemy
wzmacniać wypowiadane przez nas słowa. Pamiętaj:
gesty mówią więcej!

SENIORZY W AKCJI
Jak kiedyś wyglądało harcerstwo? Lubisz wspominać
harcerskie przygody? Zgłoś się na blok Seniorzy
w akcji, a zobaczysz zupełnie nowe oblicze harcerstwa.

RODO
RODO – (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych) to unijne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych, które zacznie obowiązywać w Polsce w 2018
roku. Jak wpłynie na ochronę danych w ZHP, a co za tym
idzie na naszą pracę wychowawczą?

SPOTKAJ SIĘ

Z NACZELNICZKĄ ZHP
Od 40. Zjazdu ZHP minął już kwartał. Co w tym czasie zmieniło się w ZHP? Jakie zmiany stoją jeszcze przed nami?
Spotkanie z Naczelniczką ZHP pozwoli wszystkim być na bieżąco ze sprawami ZHP.

1.

Seminarium rozpoczyna się w piątek 20 kwietnia o godzinie 19:00
(rejestracja), a kończy w niedzielę 22 kwietnia ok. godziny 13:00

2.

Zgłoszenia dokonywane są indywidualnie
przez stronę: www.seminariumzalecze.zgloszenia24.pl
Zgłoszenia trwają do 12 kwietnia.
Mail z potwierdzeniem kwalifikacji zostanie wysłany do 3 dni od zakończenia zgłoszeń.

3.

Uczestnicy seminarium zgłaszają się osobno na każde z zajęć,
nie ma ograniczeń co do bloków.

4.

Koszt uczestnictwa w seminarium to 50

5.

Szczegółowy program Seminarium zostanie wysłany
wraz z mailem potwierdzającym kwalifikacje uczestników.

6.

Osoby odpowiedzialne za poszczególne bloki programowe:

Chorągiew wystawi noty za całe reprezentacje Hufców.
Przy rejestracji należy pokazać potwierdzenie przelewu.

zł.

RODO – hm. Oliwia Kruczkowska
Seniorzy w Akcji – hm. Anna Jakubowska
Zainspiruj się Programem – phm. Małgorzata Siedlecka
Zainspiruj się Turystyką – hm. Magdalena Supeł i phm. Aleksandra Wietecha - Drobik
Zainspiruj się Skautingiem – hm. Joanna Stompel i hm. Maria Nowicka
Zainspiruj się NGO – hm. Piotr Kowalski
Zainspiruj się do Dialogu – phm. Przemysław Serweta
Zainspiruj się Historią – phm. Michał Adamiak

