
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

„SZKOŁA WODZÓW”

                           

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ

„Kurs  kadry  kształcącej  jest  częścią  uzupełniającą  do  kursów  podharcmistrzowskich
„Woodbadge”,  które  przygotowują  instruktorów  do  podjęcia  funkcji  na  poziomie  hufca  -
związanych z kierowaniem i pracą w zespołach instruktorskich. Kurs jest skierowany przede
wszystkim do instruktorów, którzy chcą działać w hufcowych i międzyhufcowych zespołach
kadry kształcącej, ale również w namiestnictwach i komisjach stopni instruktorskich”

 CELE: 

• przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji kształceniowca oraz prowadzenia 
kształcenia na poziomie hufca 

• motywowanie instruktorów do uczestnictwa w kształceniu kadry; 

TERMIN: 

• kurs odbędzie się od 30.04.2014 (godz. 11:00) – do 04.05.2014 (godz. 13:00) 

MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE: 

• Stanica Harcerska „Orle Gniazdo” w Imiołkach

LICZBA UCZESTNIKÓW:

• 12 osób 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• ukończenie kursu podharcmistrzowskiego „Woodbadge”/kursu podharcmistrzowskiego lub 
posiadanie stopnia podharcmistrza, 

• zgoda komendanta hufca, 

• przeprowadzone co najmniej 2 zajęcia kształceniowe (tytuł zajęć należy podać w ankiecie).

• zgłoszenie się w terminie do 11 kwietnia 2014 roku przez ankietę dostępną na stronie 
szkoły: www.zkk.zhp.wlkp.pl (ankieta będzie dostępna od 21 marca)

• 14 kwietnia 2014 Szkoła potwierdzi przyjęcie na kurs (w tym dniu przesłane będą również 
zadania przedkursowe). 

• wpłata 120 zł (140 zł) na konto komendy Chorągwi Wielkopolskiej 65 1090 1359 0000 
0000 3501 8235 do 23 kwietnia 2014 r. 

• w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z Chorągwi Wielkopolskiej

ODPŁATNOŚĆ: 

http://www.zkk.zhp.wlkp.pl/


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

„SZKOŁA WODZÓW”

• koszt kursu: 120 zł – członkowie Chorągwi Wielkopolskiej, 140 zł pozostałe osoby 

• koszty podróży pokrywa uczestnik

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU: 

• aktywne uczestnictwo w kursie, udział we wszystkich zajęciach, 

• realizacja zadań przedkursowych.

• przygotowanie konspektu zajęć na kurs drużynowych, 

• kadra kursu zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach nie wydać dyplomu 
ukończenia kursu jeżeli postawa kursanta w ich odczuciu nie pozwoli na pozytywną ocenę. 

KADRA: 

• hm. Anna Frąckowiak – komendantka 

TREŚCI KURSU: 

Przygotowanie szkolenia

Przygotowanie zajęć

Ewaluacja

Umiejętności interpersonalne

Dokumenty kształceniowe

Zajęcia prowadzone przez uczestników kursu

PYTANIA:  anna.u.frackowiak@gmail.com; 513207023

mailto:anna.u.frackowiak@gmail.com

