HARMONOGRAM KSZTAŁCENIA - HUFIEC SZCZECIN
aktualizacja

1. Cele Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Szczecin na rok 2018 / 2019
-

zwiększenie ilości Brązowych Odznak Kadry Kształcącej w Hufcu poprzez umożliwienie wypracowania niezbędnej ilości godzin
szkoleniowych na warsztatach i kursach organizowanych i współorganizowanych przez Hufiec Szczecin,
zwiększenie ilości instruktorów posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia podstawowych jednostek organizacyjnych,
upowszechnienie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na działalność gromad, drużyn, klubów, kręgów i zespołów,
zwiększenie ilości wykwalifikowanych zastępowych (małej kadry),
zwiększenie ilości instruktorów posiadających kwalifikacje do sprawowania funkcji opiekuna prób instruktorskich,
umożliwienie instruktorom nabycia nowych umiejętności, pomagających w bieżącej pracy z zuchami i harcerzami.

2. Formy kształceniowe
l.p.

Nazwa formy

1.

warsztaty "Opiekun
prób instruktorskich"

Grupa
odbiorców
instruktorzy

KaFKa - warsztaty
"Jak obsługiwać
harcerze starsi,
2. zucha, czyli
wędrownicy
harcerska rzecz o 6 9 latkach"
harcerze starsi,
warsztaty "Techniki
3.
wędrownicy,
harcerskie"
instruktorzy
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Termin

Osoba odpowiedzialna

Miejsce

Uwagi

23.08.2018

hm Agnieszka Kępa

harcówka
Hufca
Szczecin

06.10.2018

phm Anna Piasecka Grzegorek

Punkt
warsztaty zrealizowano
Przedszkolny zgodnie z założeniami
FANTAZJA (uczestnicy 12 osób)

13.10.2018

hm Piotr Tomaszewski

Baza Hufca
Szczecin Binowo

warsztatów nie zrealizowano
- brak zgłoszeń

warsztatów nie zrealizowano
- zbyt mała liczba zgłoszeń
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4.

warsztaty zuchowe
dla osób spoza ZHP

rodzice zuchów

17.11.2018

KaFKa - warsztaty z
emisji głosu "Jak
kadra kształcąca,
5.
17.11.2018
świadomie zarządzać instruktorzy
głosem"

KaFKa - warsztaty
6. "Komunikacja z
dzieckiem"

7.

8.

BAS - kurs
zastępowych

kurs
przewodnikowski
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pwd Iwona Rybak, hm
Jacek Rybak

-

prowadzący odwołali
warsztaty

harcówka
przesunięto termin realizacji
Hufca
warsztatów na I kwartał
Szczecin,
2019r. - projekt KaFKa
Radio Warta
warsztatów nie zrealizowano
- zbyta mała liczba zgłoszeń.
Warsztaty przesunięto do
realizacji na marzec 2019r.,
phm Anna Piasecka włączając je w zakres zajęć
Grzegorek (warsztaty
harcówka
na kursie drużynowych (II
prowadzone przez phm
Hufca
biwak). W marcu 2019r.,
Sylwię Kujawską i phm
Szczecin
warsztaty w trybie OPEN
Agnieszkę Kołodziejczyk
(instruktorzy nie będący
- Królik)
uczestnikami kursu
drużynowych, będą mogli
wziąć udział w warsztatach
po dokonaniu zgłoszenia)
phm Anna Piasecka Grzegorek

instruktorzy

17.11.2018

harcerze,
harcerze starsi

18 - 20.01.2019
(I biwak),
08 - 10.02.2019
(II biwak)

pwd Katarzyna
Czepółkowska

miejsce
zostanie
podane w
ograniczona liczba miejsc,
ogłoszeniu o decyduje kolejność zgłoszeń
zapisach na
kurs

04 - 06.01.209r.
(I biwak),
18 - 20.01.2019r.
(II biwak),
15 - 17.02.2019r.
(III biwak)

kurs organizowany
przez Hufiec Szczecin
Dąbie, we współpracy z
Hufcem Szczecin; z
ramienia Hufca Szczecin
osoba odpowiedzialna phm Anna Piasecka Grzegorek

miejsce
zostanie
podane w
ograniczona liczba miejsc,
ogłoszeniu o decyduje kolejność zgłoszeń
zapisach na
kurs

osoby
posiadające
otwarta próbę
przewodnikowską

HARMONOGRAM KSZTAŁCENIA 2018 / 2019 Hufiec Szczecin

9. kurs drużynowych

10.

osoby mające
ukończony kurs
przewodnikowski,
instruktorzy

KaFKa - warsztaty
instruktorzy
"pokochaj dotacje :) "

22 - 24.02.2019
(I biwak),
08 - 10.03.2019r.
(II biwak),
22 - 24.03.2019r.
(III biwak)

kurs organizowany
przez Hufiec Szczecin
Dąbie, we współpracy z
Hufcem Szczecin; z
ramienia Hufca Szczecin
osoba odpowiedzialna phm Anna Piasecka Grzegorek

18 - 20.01.2019r.
(podczas II biwaku
phm Anna Piasecka kursu
Grzegorek
przewodnikowskiego)

miejsce
zostanie
podane w
ograniczona liczba miejsc,
ogłoszeniu o decyduje kolejność zgłoszeń
zapisach na
kurs
warsztaty włączono w zakres
zajęć na kursie
miejsce
przewodnikowskim.
zostanie
Warsztaty realizowane w
podane w
trybie OPEN (instruktorzy nie
ogłoszeniu o będący uczestnikami kursu
zapisach na przewodnikowskiego, będą
kurs
mogli wziąć udział w
warsztatach po dokonaniu
zgłoszenia)

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean
Isaac Newton

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej
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