
Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich, CZAS 2013. 
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Temat: Praca z przybocznymi    

Prowadzący: hm. Robert Latacz - SOKK. 

Cel: Uświadomienie uczestników jak ważny w pracy drużyny jest przyboczny   

Zamierzenia (po ukończeniu zajęć uczestnik będzie): 

 Umiał pracować z przybocznymi.  

 Umiał delegować zadania i wiązać z nimi odpowiednie kompetencje. 

 Rozumiał znaczenie konieczności przygotowania następcy i wiedział jak to zrobić…  

 

Odbiorcy: uczestnicy kursu drużynowych drużyn starszo harcerskich, 18 osób.  

Materiały:  
 Kartki A4 

 Długopisy 

 Papier dużego formatu 

 Małe karteczki biurowe  

 

Formy pracy:  
 Dyskusja  

 Warsztat, praca w grupach  

 Pogadanka 

Czas: 120 minut



Harmonogram zajęć:  
Czas Temat Opis Formy pracy Materiały 

5’ Wstęp do zajęć 
Przedstawienie prowadzącego, wprowadzenie w 
tematykę zajęć oraz zapoznanie z celami i 
zamierzeniami zajęć 

Pogadanka - 

15’ 
Jak wyglądała wasza 
droga?    

Uczestnicy rysują oś czasu i zaznaczają jak wyglądała 
ich droga w ZHP od pierwszej funkcji/zadania do 
teraz. Kilku chętnych uczestników prezentuje swoją 
pracę.  

Praca indywidualna.    -Kartki A4, długopisy.  

20’ 
Dlaczego warto mieć 
przybocznego i 
współpracować z nim     

Uczestnicy otrzymują małe karteczki i odpowiadają 
na pytanie.   

Dyskusja słoneczko     -małe karteczki  

15’ 
Proces wychowania 
następcy 

Opracowanie planu wychowywania następcy – 
przyboczny jako naturalny następca drużynowego.  

Burza mózgów, dyskusja. 
- Papier dużego formatu,  
- Markery.  

10’ 
Pozyskanie przybocznego 
jako pierwszy element 
procesu.  

Uczestnicy w zastępach kursowych (3) stają jeden za 
drugim przed trzema tablicami (jedna dla każdego 
zastępu). Zadaniem zastępów jest w ciągu 1,5 minut 
wypisać jak najwięcej źródeł, z których mogą czerpać 
potencjalnych przybocznych.  
 
Prezentacja stworzonego materiału 

Burza mózgów, dyskusja.  
- papier dużego formatu  
- markery  

20’ 

Delegowanie zadań i 
uprawnień jako kolejny 
element wychowywania 
następcy  

Każdy z zastępów wypisuje 15 obowiązków 
drużynowego. Zastępy prezentują wypracowany 
materiał.  
 
Następnie zastępy zamieniają się wypracowanym 
materiałem i kolejnym zadaniem jest zaznaczenie 
tych obowiązków, które można przenieść na 
przybocznego. Prezentacja, dyskusja. 

Praca w grupach, warsztat, 
dyskusja.  

- kartki A4.  
- Długopisy.  

25’ 
Jaki styl pracy i „kontroli” 
przyjąć?  

Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z 
grup otrzymuje inny styl pracy drużynowego z 
przybocznym. Zadaniem grup jest opracować jak 
najwięcej plusów i minusów płynących z danego 

Praca w grupach, warsztat.  
- Kartki A4  
- długopisy.  



stylu pracy:  

 Drużynowy cały czas kontroluje 
przybocznego i każe mu zdawać relację z 
wykonywanych zadań  

 Drużynowy w ogóle się nie interesuję pracą 
przybocznego  

 Drużynowy ciągle poprawia przybocznego  

 Drużynowy zleca zadania przybocznemu ale i 
tak wykonuje je za niego.  

Prezentacja wypracowanego materiału, dyskusja, 
podsumowanie.  
 
Każdy styl ma swoje plusy i minusy. Pracę z każdym 
przybocznym trzeba planować indywidualnie. Należy 
stopniowo dodawać obowiązków i być wsparciem 
dla przybocznego.  

5’ 
Zakończenie, 
podsumowanie 

Ewaluacja.     

 


