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Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 22/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kształcenia na II półroczę 2017 r.

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP, Komenda Hufca postanawia co następuje:
1. Przyjmuje się plan kształcenia na II półrocze 2017 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Wykonanie uchwały powierza się dh. phm. Michałowi Janerce.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

Plan kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
na II półrocze 2017 r.

Charakterystyka członków Zespołu Kadry Kształcącej
phm. Michał Janerka HR – BOKK nr 896/2016, szef Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,
członek Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, drużynowy 12 Gliwickiej Drużyny
Harcerskiej „Mistral”. Ukończone kursy: kurs przewodnikowski, kurs drużynowych
harcerskich i wędrowniczych, kurs podharcmistrzowski „Woodbadge”, kurs kadry
kształcącej „Ręka metody”, kurs wychowawców wypoczynku, kurs kierowników
placówek wypoczynku. Lekarz stażysta w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach.
phm. Łukasz Jurkiewicz HR – BOKK nr 726/2014, były przewodniczący hufcowego
Zespołu Kadry Kształcącej, były drużynowy 6 GDHS „Nurt”, były członek komendy hufca
ds. pracy z kadrą i programu. Ukończone kursy i kwalifikacje: kurs drużynowych
harcerskich i starszoharcerskich (Hufiec Jastrzębie-Zdrój, 2011), kurs drużynowych
wędrowniczych "Ordo ab Chao" (Hufiec Ziemi Gliwickiej, 2012), kurs podharcmistrzowski
"Woodbadge" (Wielkopolska ChSI "Szkoła Wodzów", 2012), kurs kadry kształcącej (ChSI
Chorągwi Śląskiej, 2013), kurs namiestników „Fabryka Gwiazdora, tej!” (Wielkopolska ChSI
"Szkoła Wodzów"2013/2014), kurs komendantów szczepów (Wielkopolska ChSI "Szkoła
Wodzów", 2014), kurs członków KSI (ChSI Chorągwi Łódzkiej, 2014) warsztaty dla kadry
Wood Badge (CSI, 2015); kurs wychowawcy kolonijnego oraz kurs pilotażowy dla
kierowników placówek wypoczynku.
pwd. Weronika Maciak HO – drużynowa 28 Gliwickiej Drużyny Harcerek „Stokrotki”,
instruktorka Inspektoratu Chorągwi Śląskiej Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Ukończone
kursy: Kurs Drużynowych Harcerskich "Rozstaje" 2014/2015, Kurs Przewodnikowski
"Kamyk" 2014, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Hufiec Katowice 2015, Kurs
Instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa Drogomyśl 2016, Kurs Instruktorski BLS-AED
Europejskiej Rady Resuscytacji, Warsztaty Instruktorskie HSR Warszawa 2016. Studentka I
roku Technologii Chemicznej (Politechnika Śląska w Gliwicach).
pwd. Magdalena Śmieja sam. – drużynowa 21 Gliwickiej Gromady Zuchowej „Książęca
Świta”, zastępczyni Komendantki Szczepu “Uroczysko” ds. programowych. Ukończone
kursy: Kurs przewodnikowski (Hufiec Ziemi Gliwickiej, 2012), Kurs Drużynowych Gromad
Zuchowych (Hufiec Częstochowa, 2013), Kurs animatorów zabaw dla dzieci (Akademia
Animatora, 2014), 22-godzinny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Hufiec
Katowice, 2016), Warsztaty: Sytuacje intymne w pracy wychowawczej (CSI, 2016).
Studentka I roku Architektury na Politechnice Opolskiej (Wydział Budownictwa
i Architektury).
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pwd. Dawid Wiater HO – drużynowy 316 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Huragan”,
drużynowy próbnej Gliwickiej Drużyny Harcerzy Starszych przy Gimnazjum nr 2.
Ukończone kursy: Kurs Przewodnikowski “Kamyk” 2014, Kurs Drużynowych Harcerskich
“Dagerotyp” 2013, Kurs Wychowawcy Kolonijnego 2015, Wędrowniczy Kurs Pierwszej
Pomocy 2012. Warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie 2016. Student
drugiego roku Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria Środowiska.

Analiza SWOT środowiska hufca - odbiorcy działań kształceniowych
Mocne strony

Słabe strony

- Środowiska działają w szczepach lub
nieformalnych wzajemnie
wspierających się wspólnotach drużyn,
- większość drużynowych w stopniu
pwd. lub w trakcie realizacji próby
przewodnikowskiej,
- Komisja Stopni Instruktorskich
uprawniona do prowadzenia prób pwd.
i phm.,
- w hufcu działa Kapituła Stopni
Wędrowniczych,
- istnieje hufcowy Zespół Kadry
Kształcącej, zrzeszający 5 instruktorów,
w tym 2 osoby z OKK.

- Brak właściwej pracy z systemem
małych grup w środowiskach,
- kursy zastępowych i przybocznych
rzadko organizowane w
środowiskach, brak przepływu
informacji o kształceniu w
środowiskach,
- komendanci szczepów nie są w
pełni przygotowani do pełnienia
swoich funkcji (brak stopnia phm.),
- nierówna dystrybucja probantów
między potencjalnych opiekunów
prób stopni instruktorskich,
- szczepowe kapituły stopni
wędrowniczych dopuszczają
realizację prób na miernym poziomie,
- dotychczasowy brak długofalowej
polityki kadrowej,
- w Zespole brak osoby z SOKK – wg
nowych wymogów potrzebnej do
pełnienia funkcji szefa HZKK,
- multifunkcyjność kadry hufca obniżenie poziomu efektywności
działania,
- gromady i drużyny są
przekazywane młodym następcom
nieprzygotowanym merytorycznie i
organizacyjnie do pełnienia funkcji.

Szanse

Zagrożenia

- Kursy i szkolenia kadry hufca i
środowisk organizowane w innych
hufcach, Chorągwi Śląskiej oraz innych
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- Ryzyko wypalenia i odchodzenia
przeciążonych i niedocenionych
instruktorów,

NGO,
- potencjał kadrowy wśród byłych i
obecnych instruktorów nie pełniących
obecnie żadnej funkcji w ZHP,
- kadrowa współpraca z innymi
ościennymi hufcami,
- zapotrzebowanie na szkolenie młodej
kadry (zastępowych, przybocznych) w
środowiskach.

- obniżenie jakości pracy harcerskiej
spowodowane przez
niekompetentną kadrę,
- brak następców mogących
poprowadzić hufiec w kolejnej
kadencji władz.

Cele i zamierzenia na II półrocze 2017 roku
1. Przygotowanie funkcyjnych (zastępowi, przyboczni, drużynowi) do pełnienia służby.
• Kurs Przewodnikowski „Zarzewie” 2017,
• kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich,
• warsztaty metodyczne dla kadry zuchowej,
• kursy zastępowych i przybocznych organizowane w środowiskach (przy konsultacji
z Zespołem Kadry Kształcącej).
2. Wspólnie z KSI - przygotowanie kandydatów na stopień przewodniczki/przewodnika
do bycia instruktorem ZHP.
• Kurs Przewodnikowski „Zarzewie” 2017,
• kształtowanie postawy instruktorskiej uczestników szkoleń.
3. Dalsza poprawa znajomości i umiejętności zastosowania metody harcerskiej w
wychowaniu – na podstawie doświadczeń ze zrealizowanych szkoleń.
• wypracowanie przez Zespół stałego standardu stosowania metody harcerskiej
podczas szkoleń,
• forma i treść szkoleń ukierunkowane na przekazywanie “dobrych wzorców” pracy
z metodą harcerską.
4. Promocja działań ZKK:
• opracowanie elektronicznej bazy materiałów kształceniowych,
• wypracowanie spójnego i przystępnego systemu rekrutacji na szkolenia
organizowane przez ZKK,
• stworzenie obrzędowości i identyfikacji wizualnej ZKK (obrzędowość kursów, logo
Zespołu itp.),
• wypracowanie rozpoznawalnej marki i jakości szkoleń organizowanych przez ZKK.
5. Budowanie wspólnoty instruktorskiej hufca - poprzez ogół działania i prowadzonego
kształcenia kadry środowisk i hufca.
6. Doskonalenie umiejętności kształceniowych i metodycznych Zespołu:
• zdobywanie doświadczenia poprzez planowanie i udział w organizowanych przez
ZKK kursach i szkoleniach, przygotowanie i prowadzenie zajęć kursowych,
• dążenie do realizacji wymagań na BOKK przez instruktorów nie posiadających
Odznaki Kadry Kształcącej,
• realizacja wymagań na SOKK przez instruktorów z BOKK.
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Zamierzenia długoterminowe
zgodne z Programem Rozwoju Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na lata 2015-2019:
• Zespół Kadry Kształcącej zrzesza co najmniej 4 aktywnie działające osoby z min. BOKK
• kursy prowadzone przez Zespół Kadry Kształcącej cieszą się pozytywną opinią

w Chorągwi Śląskiej: Zespół Kadry Kształcącej stale informuje o organizowanych
formach kształcenia inne hufce, minimum 10% zgłoszeń na każdy kurs pochodzi
spoza Hufca
• Zespół Kadry Kształcącej promuje organizowane formy szkoleniowe na portalu
internetowym Chorągwi Śląskiej oraz stronie kursy.zhp.pl
• Zespół Kadry Kształcącej stale informuje o formach kształceniowych, które odbywają
się w innych hufcach
• Zespół Kadry Kształcącej posiada i udostępnia bazę materiałów wypracowanych przez
kursantów
• Zespół Kadry Kształcącej posiada bazę konspektów kształceniowych
• Kadra organizująca kursy przybocznych i zastępowych jest do tego w pełni
przygotowana
• w Hufcu odbywa się praca z absolwentami kursów i ewaluacja efektów kształcenia
• w Hufcu odbywają się doszkalające warsztaty metodyczne minimum raz w roku.
a także:
• publikowanie informacji o szkoleniach na stronie kursy.zhp.pl - Hufiec uzyska
możliwość takiej publikacji swoich przedsięwzięć kształceniowych,
• wypracowanie powtarzalnego standardu i metody szkolenia na kursach
przewodnikowskich i kursach drużynowych (mniej więcej stała pora w ciągu roku,
forma itp.).

Harmonogram kształcenia
Termin

Działanie

Cele

Odbiorcy

0708.2017

Realizowanie Prób
Wodza przez
uczestników Kursu
Przewodnikowskie-go
„Zarzewie” 2017

Indywidualnie
określone przez
uczestników kursu

uczestnicy KP
„Zarzewie”
2017

komenda KP
„Zarzewie”
2017

09.2017

III biwak Kursu
Przewodnikowskiego
„Zarzewie” 2017

Zakończenie i
podsumowanie
kursu,
przygotowanie
uczestników do
bycia
instruktorami ZHP

uczestnicy KP
„Zarzewie”
2017

komenda KP
„Zarzewie”
2017
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Odpowiedzial
ny za zadanie

09.2017

Warsztaty
metodyczne dla kadry
zuchowej – cz. 1

Doskonalenie
warsztatu pracy
programowej i
metodycznej
zuchmistrzów

drużynowi i
przyboczni
gromad
zuchowych,
instruktorzy

pwd. M. Śmieja

1012.2017

Kurs drużynowych
harcerskich i
starszoharcerskich

Przygotowanie
uczestników do
pracy
wychowawczej z
grupą metodyczną
odpowiednio:
harcerzy i
harcerzy starszych

absolwenci
kursów
przewodnikowskich

phm. M.
Janerka, phm.
Ł. Jurkiewicz,
pwd. W.
Maciak, pwd. D.
Wiater

11.2017

Warsztaty
metodyczne dla kadry
zuchowej – cz. 2

Doskonalenie
warsztatu pracy
programowej i
metodycznej
zuchmistrzów

drużynowi i
przyboczni
gromad
zuchowych,
instruktorzy

pwd. M. Śmieja

12.2017

Spotkanie ZKK

Podsumowanie
działania Zespołu
w roku 2017,
przygotowanie
planu pracy
kształcenia na rok
2018.

członkowie
ZKK

phm. M.
Janerka
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