Seminarium dla Komisji Instruktorskich hufców
oraz Warsztaty opiekunów prób instruktorskich
CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP ∞ CHKSI
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
ORGANIZATOR SZKOLENIA
1.
2.

Organizatorem szkolenia jest Chorągwiana Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi Ziemi
Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
Współorganizatorem szkolenia jest Komenda Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP.

KOMENDA SZKOLENIA
3.

W skład komendy kursu, a zarazem kadry szkolącej wchodzą:
1) hm. Marciej Rutkowski – komendant szkolenia, Złota Odznaka Kadry Kształcącej ZHP nr ….
2) hm. Przemysław Kubicki – z-ca komendanta szkolenia, Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
3) phm. Mariusz Groblica – członek komendy szkolenia , Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej ZHP nr
1124/2017, członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
4) phm. Edyta Pielużek – członek komendy szkolenia szkolenia, BOKK ZHP nr 1012/2017,

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
4.
5.

Szkolenie odbędzie się w Klubie Seniora przy Komendzie Hufca w Strzelcach Krajeńskich.
Termin szkolenia to 19 maja 2018 r.

WARUNKI SZKOLENIOWO-SANITARNE
6.

Organizator zapewnia minimum sanitarne w postaci dostępu do łazienek oraz kuchni, zajęcia prowadzone
są na sali ze stołem, krzesłami, projektorem oraz materiałami biurowymi.

CELE SZKOLENIA
7.

8.

Celem głównym kursu jest przygotowanie członka ZHP do pełnienia:
a) roli opiekuna próby instruktorskiej wg najnowszego Systemu Stopni Instruktorskich (warsztaty)
b) roli członka Komisji Stopni Instruktorskich wg najnowszego SSI (seminarium)
Celami dodatkowymi kursu są:
a) poprawa jakości prowadzonych prób w chorągwi,
b) przeciwdziałanie nieprawidłowością w pracy opiekunów prób i członków komisji,
c) wdrażanie zapisów nowego SSI na poziomie hufców,
d) wsparcie merytoryczno-organizacyjnego dla KSI,
e) wdrażanie standardów określonych przez ChKSI na poziomie hufców.

DW-2018-3

ZAMIERZENIA SZKOLENIA
9.

Po zakończonym szkoleniu absolwent szkolenia:
a) będzie potrafił sprawnie poprowadzić próbę na stopień instruktorski
b) będzie umiał stworzyć adekwatną do potrzeb rozwojowych próbę na stopień
c) będzie wiedział jak otworzyć, przeprowadzić i zakończyć próbę na stopień
d) jako członek komisji będzie znał zasady pracy KSI i stosował je w swojej służbie.

UCZESTNIK SZKOLENIA
10. Uczestnikiem szkolenia na poziomie warsztatów, może być osoba, która spełnia poniższe wymagania:
a) jest instruktorem w minimum stopniu przewodnika i zamierza wkrótce otworzyć próbę na stopień
podharcmistrza
b) posiada opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP.
11. Uczestnikiem szkolenia na poziomie seminarium, może być osoba, która spełnia poniższe wymagania:
c) jest instruktorem w minimum stopniu podharcmistrza i ma otwartą próbą na stopień harcmistrza,
d) jest lub zamierza objąć służbę w Komisji Stopni Instruktorskich na poziomie hufca.

REKRUTACJA
12. Szkolenie przewidziane jest na minimalnie 10, a maksymalnie 24 osób.
13. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
14. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w kursie jest:
a) przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w terminie do 17 maja 2018 r.
b) dostarczenie na szkolenie zgody komendanta hufca oraz potwierdzenia opłacenia podstawowej składki
członkowskiej ZHP.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA
15. Absolwentem szkolenia zostaje osoba, która:
a) opanowała przewidziane w szkoleniu wiadomości oraz umiejętności warsztatów/seminarium,
b) uczestniczyła aktywnie w zajęciach oraz pracach grup zadaniowych,
c) charakteryzowała się postawą instruktorską.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ
KIEDY

DLA KOGO?

TREŚCI

ZAMIERZENIA

PROWADZĄCY

SOBOTA, 19 maja 2018 r. , Strzelce Krajeńskie
8:45-9:00

Otwarcie sali, rejestracja uczestników

9:00-10:30
(90 min)

WARSZTAT/SEMINARIUM

10:45-12:15
(90 min)

WARSZTAT/SEMINARIUM

12:30-14:00
(90 min)

WARSZTAT/SEMINARIUM

- znał i rozumiał przepisy
określające zasady
zdobywania stopni, pracy
opiekuna próby i komisji
stopni
- znał przepisy dotyczące
działania KSI i jej zadania
oraz obowiązki
- Rola i zadania opiekuna próby, - rozumiał zadania i role
- Sylwetka opiekuna,
opiekuna określoną w SSI
- Współpraca opiekuna z KSI,
- wiedział jakimi cechami
- Warsztat pracy opiekuna
powinine
charakteryzować się
opiekun w pracy z
podopiecznym
- znał obowiązki i zadania
wobec podpiecznego i KSI
w prowadzeniu próby
- znał źródła oraz formy
doskonalenia warsztatu
pracy do roli opiekuna
- wiedział jak motywować
podopiecznego w
realizacji próby
- Podstawy prawne: System
Pracy z Kadrą ZHP, System
kształcenia w ZHP, System
Stopni Instruktorskich, Statut
ZHP, uprawnienia stopnia

- Budowanie próby na stopień
instruktorski
- Umiejętność dobierania i
formułowania zadań próby
- Dokumentowanie realizacji
próby oraz spotkanie z KSI

- wiedział jak poprawnie
zbudować próbę na
stopień przewodnika,
dobierając zadania do
wymagań i idei stopnia
- znał procedurę
zamknięcia próby

14:00-14:30

Podsumowanie warsztatów, ewaluacja, wręczenie dyplomów, obiad

14:30-15:30

SEMINARIUM

- Rozmowa instruktorska jako
podstawowe narzędzie pracy
KSI
- Kontrola i wsparcie KSI dla
opiekuna i podopiecznego

- rozumiał jak pracować z
opiekunem i
podopiecznym z
poziomu KSI

M. Groblica

E. Pielużek

M. Rutkowski
(M. Groblica,
E. Pielużek jako
asysta do
patroli
zadaniowych)

M. Rutkowski
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- Współpraca KSI z poziomu
chorągwi z komisjami w
hufcach

15:30-16:00

SEMINARIUM

16:00-16:15

Ewaluacja, podsumowanie, wręczenie dyplomów.
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- wiedział na jakich
zasadach odbywa się
współpraca komisji z
poziomu hufca z
poziomem chorągwi

P. Kubicki

