Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
na okres od marca do października 2015 r.
1. Na podstawie § 52 ust. 2 pkt. 3 Statutu ZHP Komenda Hufca przyjmuje Plan
Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października 2015 r., który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) pwd. Patryk Rempała ćw.

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
na okres marzec 2015 – październik 2015

Charakterystyka ZKK
phm. Łukasz Jurkiewicz HO – członek komendy hufca ds. programu i pracy z kadrą,
przewodniczący Zespołu Kadry Kształcącej Hufca (BOKK nr 726/2014), drużynowy 6 GDHS
„Nurt”, ukończony KKK organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską w 2013 roku,
ukończony kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich w Jastrzębiu Zdroju w 2011 roku,
ukończony kurs drużynowych drużyn wędrowniczych"Ordo ab Chao" w Hufcu Ziemi Gliwickiej,
ukończony kurs podharcmistrzowski "Woodbadge" prowadzony przez Wielkopolską ChSI "Szkoła
Wodzów", ukończony kurs namiestników „Fabryka Gwiazdora, tej!” organizowany przez
Wielkopolską ChSI "Szkoła Wodzów", ukończony kurs komendantów szczepów organizowany
przez Wielkopolską ChSI "Szkoła Wodzów", ukończony kurs członków KSI organizowany przez
ChSI Chorągwi Łódzkiej. Student IV roku Ochrony środowiska (Politechnika Śląska w Gliwicach).

pwd. Michał Janerka HR - drużynowy 14 GDH „Szarotka”, przewodniczący Kapituły Harcerza
Orlego Hufca, realizuje próbę podharcmistrzowską. Ukończony kurs drużynowych harcerskich
i wędrowniczych, ukończony kurs podharcmistrzowski „Woodbadge” prowadzony przez
Wielkopolską ChSI "Szkoła Wodzów"; student IV roku kierunku lekarskiego na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu.

pwd. Małgorzata Socha sam. - komendantka VI Szczepu „Pangea”, była przyboczna 6 GDH
„Bór”. Ukończony kurs drużynowych harcerskich. Studentka II roku Energetyki na Politechnice
Śląskiej

phm. Magdalena Bogucka HO – współpracownik zespołu, BOKK 670/2013, zastępca
komendanta hufca, była komendantka Szczepu „Uroczysko”, była drużynowa 4 GDH „Żeremia”.
Ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

Analiza
Mocne Strony

Słabe Strony

- Większość środowisk działa w szczepach (lub
nieformalnych wzajemnie wspierających się
wspólnotach drużyn)
- Bardzo dobre funkcjonowanie KSI
uprawnionej do prowadzenia prób pwd/phm,
- Dobre funkcjonowanie KHO,
- Istnienie hufcowej KHR
- Istnieje młoda wspólnota wypracowana
podczas kursu pwd 2014 i KDH 2014
- Marka kursów przybocznych organizowanych
przez 13 GDW (zapotrzebowanie na szkolenie
małej kadry)
- Większość drużynowych realizuje próbę
przewodnikowską bądź już posiada stopień
instruktorski

- Brak właściwej pracy z systemem małych
grup w środowiskach
- Brak kursów zastępowych organizowanych w
środowiskach
- Brak komunikacji i integracji między
środowiskami hufca
- Kapituły stopni wędrowniczych w
środowiskach funkcjonują w niewłaściwy
sposób
- Brak wspólnoty na szczeblu hufca
- Komendanci szczepów są nieprzygotowani
do swoich funkcji (brak stopnia phm, kursu)
- Niedobór instruktorów w stopniu phm
(liderów zespołów instruktorskich, liderów
środowisk)
- Dotychczasowy brak długofalowej polityki
kadrowej
- ZKK zrzesza osoby bez przygotowania do
kształcenia na poziomie hufca
- brak kadry specjalnościowej
- Kadra hufca jest zasadniczo multifunkcyjna,
co obniża poziom motywacji i efektywności w
działaniu
- Szybkie przekazywanie drużyn młodym
następcom (odchodzenie wypalonych
instruktorów i drużynowych bez dalszych
perspektyw pracy instruktorskiej)

Szanse

Zagrożenia

- Przeszkolenie potencjalnej przyszłej kadry
hufca i środowisk na kursach z poziomu hufca,
chorągwi, GK, szkoleniach zewnętrznych
- Kadrowa współpraca z innymi ościennymi
hufcami

- Ryzyko wypalania i odchodzenia
przeciążonych i niedocenionych instruktorów
- Obniżenie jakości pracy harcerskiej
spowodowane przez niekompetentną kadrę
- Brak następców mogących poprowadzić
hufiec w kolejnej kadencji władz

Cele i zamierzenia:
Zespół na przyjęty w założeniu okres przyjmuje następujące cele i działania:
– Stymulacja środowisk do kształcenia zastępowych i pracy systemem małych grup
– Przeprowadzony zostanie warsztat dla kadry - „Organizacja kursu zastępowych”
– Zorganizowane zostanie zgrupowanie kursów zastępowych oparte o kadrę
wykształconą podczas ww. warsztatu
– Zweryfikowane zostaną zasady zatwierdzania i realizacji kursów zastępowych przez
środowiska hufca

–

Kształcenie obecnej i przyszłej kadry hufca i środowisk
– Przeprowadzony zostanie Kurs Przybocznych
– Przeprowadzony zostanie Kurs Przewodnikowski

–

Wypracowanie polityki kadrowej dla hufca
– Opracowana zostanie propozycja obszaru „kształcenie i praca z kadrą” do strategii
działania hufca na kolejną kadencję władz
– Opracowany zostanie jednolity system kształcenia w hufcu

–

Stworzenie tożsamości i pozytywnego wizerunku ZKK
– Opracowana zostanie elektroniczna platforma kształceniowa (baza materiałów,
podstawa do ewentualnych działań e-learningowych, przejrzysty i łatwy system
rekrutacji na kursy)
– Wypracowana zostanie obrzędowość zespołu przekładająca się na obrzędowości i
dobre praktyki kursów prowadzonych przez ZKK

Harmonogram
Termin

Działanie

Cele

Odbiorcy

Odpowiedzialny

25.03.2015

Rozpoczęcie prac
nad
przygotowaniem
propozycji obszaru
„praca z kadrą” do
strategii rozwoju
hufca na lata 20152019.

Wykonanie
Zespół ds.
Łukasz Jurkiewicz
dokładnej analizy Strategii Hufca,
sytuacji kadrowej Komenda Hufca
hufca i
środowisk

10-12.04.2015

Warsztaty –
„Brązowe Sznury”
2015 organizacja
kursu zastępowych

Przygotowanie
uczestników do
poprowadzenia
kursu
zastępowych w
swoim
środowisku

Przedstawiciele Łukasz Jurkiewicz
wszystkich
środowisk z
hufca

Kwiecień – Maj
2015

II Kurs
Przybocznych
„Ostał Ci się ino
sznur”

Przeszkolenie
młodej kadry
środowisk

Harcerze Starsi, Łukasz Jurkiewicz
Wędrownicy –
funkcyjni
środowisk

Maj 2015

Zgrupowanie
kursów
zastępowych
„Brązowe Sznury”

Umocnienie
systemu małych
grup w
środowiskach
hufca

Zastępowi i
podzastępowi
drużyn hufca

Wrzesień –
Październik 2015

Kurs
Przewodnikowski

Przeszkolenie
przyszłej kadry
hufca do
funkcjonowania
jako instruktor
ZHP

Wędrownicy,
Łukasz Jurkiewicz
osoby z otwartą
próbą
instruktorską

Łukasz Jurkiewicz

Zespół będzie spotykać się przynajmniej raz w miesiącu (poza doraźnymi spotkaniami roboczymi w
kwestiach ujętych w harmonogramie).
Dodatkowymi propozycjami kształceniowymi będą:
– Kurs podharcmistrzowski (za zgodą Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej)
– Cykl warsztatów poświęconych HAL

