Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 40/IV/2013 z dnia 17 lipca
2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP na
okres od września 2013 do października 2014

Plan Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP

wrzesień 2013 – październik 2014
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1. Preambuła
Nie jest tajemnicą, że w Chorągwi Stołecznej zachodzą obecnie daleko idące
zmiany; ich zakres oraz konsekwencje niejednokrotnie dzielą społeczność
instruktorską chorągwi. Tym większym wyzwaniem i odpowiedzialnością staje się
prowadzenie na poziomie chorągwi dobrego kształcenia tym bardziej, że
zainteresowanie różnymi formami szkoleniowymi wśród kadry podharcmistrzowskiej
urosło w ostatnim roku bardzo znacząco. Około 60 absolwentów chorągwianych
kursów podharcmistrzowskich i prawie 40 absolwentów kursów kadry
kształcącej to potencjał – zarówno związany z coraz większą ilością wyszkolonych
instruktorów jak i faktem, że kształcenie na poziomie chorągwi zaczęło być
postrzegane w sposób pozytywny, również w skali całego ZHP.
Utrzymanie obydwu tych trendów to właśnie wyzwanie, któremu zamiarujemy
sprostać w nadchodzącym roku szkolnym, po pierwsze kontynuując pracę z
absolwentami naszych kursów, po drugie angażując w kształcenie kolejnych
kursantów. W planie kształcenia znajdują się zatem zarówno formy krótkie,
warsztatowe (niejednokrotnie stanowiące propozycje dla absolwentów kursów
phm/kk) jak i wszystkie formy kształcenia podharcmistrzowskiego przewidziane do
realizacji na poziomie chorągwi. Naszym celem jest zachęcenie jak największej
ilości instruktorów do wzięcia udziału w tych formach – uznajemy też za naszą
szczególną odpowiedzialność przygotowanie i poprowadzenie tych form w
sposób profesjonalny i atrakcyjny tak, aby w dalszym ciągu budować pozytywny
obraz zmian zachodzących w chorągwianym kształceniu.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że brak jest obecnie dobrego pola, by
sygnalizowane na początku kontrowersje przedstawiać i o nich dyskutować. Lukę tą
pragniemy wypełnić powołując do działania Chorągwianą Szkołę Instruktorów. Ma
ona w naszym zamierzeniu stać się miejscem, w którym toczyć się będą dyskusje i
debaty nie tylko nad stanem wyszkolenia kadry instruktorskiej, ale także nad
całokształtem działań podejmowanych przez chorągiew. Liczymy też, że stanie się
miejscem porozumienia i wzajemnego docenienia dobrych intencji przez
instruktorów reprezentujących nierzadko przeciwstawne opinie i stanowiska w
ważnych dla nas wszystkich sprawach. Powołanie ChSI to cel operacyjny, który
zamierzamy zrealizować do końca roku 2013, w kolejnych zaś miesiącach
pragniemy zainaugurować działalność Szkoły poprzez organizację cyklu debat o
stanie i przyszłości chorągwi.
Przedstawiony poniżej plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej jest efektem tak
jak powyżej zarysowanych refleksji. Liczymy, że realizując przedstawione w nim
działania poczynimy kolejny krok w stronę stworzenia w Chorągwi Stołecznej
społeczności czynnie uczestniczących w dobrym kształceniu instruktorów.
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2. Opis zespołu
Sprawozdawczość: ZKK ChSt podlega członkini komendy ds. kształcenia, hm.
Magdalenie Dąbrowskiej - SOKK 46/2012.
Członkini ZHP od 1981 roku, od początku związana z Hufcem Warszawa Praga
Północ, gdzie przez 11 lat była komendantką Szczepu 84 WDHiGZ „Knieja” (lata
1991-2002). W roku 1996 ukończyła z wyróżnieniem Kurs Kadry Kształcącej
jednocześnie rozpoczynając trwającą do dziś przygodę z kształceniem.
Poprowadziła wiele kursów instruktorskich: drużynowych, szczepowych, kadry
kształcącej. W latach 2000-2004 pełniła funkcję Szefa Sztabu Kształcenia Hufca
ZHP Warszawa Praga-Północ. W 2008 r. była komendantką Kursu Kadry Kształcącej
KATEDRA zorganizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa Praga-Północ i Chorągiew
Stołeczną ZHP, który jako pierwszy w ZHP uzyskał akredytację Centralnej Szkoły
Instruktorskiej.
Zawodowo - prawnik. Pracowała w Departamencie Prawnym MSWiA jako specjalista
ds. umów międzynarodowych, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie
koordynowała przebieg dwóch kampanii ogólnopolskich: „Kochaj. Nie krzywdź.
Pomóż.” oraz „Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo.”. Reprezentowała
Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzeń Rady Europy w Strasburgu oraz spotkań
ENOC we Florencji. W 2006 r. ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. W chwili obecnej jest głównym specjalistą ds. legislacji w
Gabinecie Prezesa GUS.
Prywatnie - mama 3 dzieci: Zosi (7 lat) i Mai (4,5 roku) oraz Julka (1,5 roku).
Uwielbia: górskie wyprawy także tam, gdzie nie wszędzie są szlaki np. na
Czatyrdachu; wyroby hand-made w szczególności biżuterię, torebki oraz zabawki
dla dzieci; jeździć na nartach.
Zakres współpracy: ZKK współpracuje:
*z KSI ChSt w zakresie szkoleń dla członków KSI, w szczególności kursów członków
hufcowych KSI
* z członkiem komendy ds. programu i pracy z kadrą w zakresie szkoleń dla kadry
programowej oraz szkoleń odnoszących się do zagadnień samorozwoju i
motywowania
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Skład osobowy:
Szef Zespołu Kadry Kształcącej: hm. Sławomir Postek - SOKK 497/2011 Instruktor od 1996 roku, harcmistrz od 2003, SOKK od 2004. Przez 5 lat drużynowy
83 WDH Lorien, następnie komendant szczepu, kierownik referatu kształcenia hufca
Praga-Północ. Od 2001/2 w Hufcu Centrum, w latach 2002-2005 zastępca
komendanta hufca, do 2012 r. członek hufcowej KSI. Przez krótki czas pełnił
funkcję p.o. szefa kształcenia chorągwi, był też delegatem na Zjazd ZHP w 2005 r.
Komendant i wykładowca licznych chorągwianych i hufcowych kursów:
drużynowych, kadry kształcącej, komend hufców. Zawodowo psycholog, pracuje na
Wydziale Psychologii UW, jest autorem i współautorem około 20 publikacji
naukowych, zajmuje się przede wszystkim różnicami indywidualnymi w
funkcjonowaniu poznawczym takimi jak inteligencja emocjonalna, stres
informacyjny czy zdolności.
Członek ZKK: hm. Ewa Sidor - ZOKK 31/2013, ZOKP 4/2011 –Instruktorska ChZKK
ds. weryfikacji odznak KK, instruktorka HZKK, CSI ds. kształcenia metodycznego,
Kierowniczka Wydziału Wędrowniczego GK ZHP, Członkini KPRN ZHP. W organizacji
od 1994 roku, związana z Hufcem Warszawa Praga Północ. Jej przygoda z
kształceniem rozpoczęła się 12 lat temu, kiedy ukończyła Kurs Kadry Kształcącej.
Od
tego
czasu
była
komendantką
kursów
przewodnikowskich,
podharcmistrzowskich,
drużynowych,
szczepowych,
namiestników
i instruktorów referatów chorągwianych.
Zawodowo pedagog – nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz edukacji
dla bezpieczeństwa, oraz edukator seksualny - nauczyciel wychowania do życia w
rodzinie. Prywatnie dzieli swój czas na rodzinę, przyjaciół i kilka pasji (rękodzieło,
książki, grę na fortepianie i gry planszowe, w które głównie przegrywa)
Członek ZKK: hm. Katarzyna Krzak – SOKK/627/2013 – Hufiec Warszawa Wola komendantka hufca, wieloletnia członkini HZKK i HKSI, przez 7 lat drużynowa 194
WDH-ek "Sowy", przez 2 lata drużynowa 194 WDW "Falco", przez 5 lat komendantka
szczepu 194 WDHiGZ "Wielki Błękit", przez 6 lat sekretarz hufca, członek komendy
hufca, zastępczyni komendantki hufca ds. programu, organizator i współorganizator
wielu kursów oraz warsztatów dla zastępowych, przybocznych, drużynowych i
instruktorów na poziomie własnego hufca. Komendantka Chorągwianego Kursu
Komendantów Szczepów Szczepionka'2012, członkini komend Kursów Kadry
Kształcącej „TON”, członkini Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej. Zawodowo
menedżer, z wykształcenia i pasji pedagog terapeuta.
Członek ZKK: hm. Jacek Smura – (do odnowienia ZOKK) – Chorągiew Stołeczna
ZHP, członek GK ZHP w latach 1991-2002 (szef biura prasowego, komisarz
zagraniczny, z-ca Naczelnika ZHP ds. programu i pracy z kadrą),
Wiceprzewodniczący ZHP w latach 2002 – 2005, komendant Światowych Zlotów
Harcerstwa
Polskiego
w
1995
r.
w
Zegrzu
i
2000
r.
w Gnieźnie. W latach 1998-2002 jako konsultant-trener pracował w firmach
doradczo-szkoleniowych, prowadząc projekty rozwojowe dla kadr menedżerskich
oraz sprzedażowych w wielu firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych i
instytucjach
finansowych.
Od 2003 roku prezes zarządu i konsultant w Kontekst HR International Group. Jest
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ekspertem i praktykiem w dziedzinie zarządzania projektami. Twórca autorskiej
metodologii zarządzania ryzykiem stosowanej w zarządzaniu projektami. Prowadzi
szkolenia oraz projekty doradcze w zakresie: zarządzania zespołem, kierowania
ludźmi, motywowania, coachingu, oceny pracownika, sprzedaży, zarządzania
projektami, zarządzania zmianami i usprawniania procesów. Z zamiłowania
ogrodnik amator, miłośnik historii epoki napoleońskiej i żeglarz – staże morskie w
rejsach po Atlantyku, Morzu Śródziemnym, Morzu Północnym i Bałtyku. Lubi szkolić
i stara się robić to z pasją.
3. Cele i zadania
Do zadań zespołu kadry kształcącej chorągwi należy:
1. wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających
stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych
zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów
prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich,
2. kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z komisją stopni
instruktorskich oraz innymi zespołami,
3. tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi,
4. wspieranie zespołów kadry kształcącej niższego szczebla,
5. ocenianie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej dla instruktorów
z terenu działania chorągwi,
6. gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach
prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
7. prowadzenie własnej dokumentacji, w szczególności:
- planu kształcenia,
- rocznych sprawozdań z realizacji planu kształcenia,
- dokumentacji przeprowadzonych form kształceniowych,
- wniosków o przyznanie i przedłużanie uprawnień, wynikających z
posiadania odznaki kadry kształcącej,
- rejestru instruktorów z danej chorągwi, posiadających OKK,
- planów kształcenia hufców i sprawozdań z ich realizacji,
- podpisanych przez wszystkich członków zespołu umów o pełnienie funkcji.
W roku harcerskim 2013/2014 stawiamy sobie ponadto następujące cele i
zadania:
Cele:
- budowanie w absolwentach kursów poziomu chorągwi chęci do dalszego
kształcenia się i uczestniczenia w kolejnych formach kształceniowych.
Osiągnięcie tego celu możliwe będzie przede wszystkim dzięki prowadzeniu form
szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i wspólnotowym; stąd
następujące cele podrzędne: praca z kadrą kształcącą chorągwi, w szczególności
budowanie jej warsztatu trenerskiego, praca z komendami i wykładowcami
poszczególnych kursów poziomu chorągwi, dbałość o zgodność ze standardami
szkoleń ZHP i uzyskiwanie akredytacji na możliwie wszystkie formy szkoleniowe
realizowane przez lub przy wsparciu ZKK ChSt
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- inspirowanie powstawania hufcowych i międzyhufcowych ZKK. Osiągnięcie tego
celu możliwe będzie poprzez realizację następujących celów podrzędnych: pracę z
kadrą kształcącą hufców, w szczególności z uczestnikami i absolwentami kursów
kadry kształcącej – inspirowanie ich i zachęcanie do działalności kształceniowej w
swoich hufcach oraz nawiązywania międzyhufcowej współpracy, organizację
spotkań instruktorów zainteresowanych pracą w zespołach MH, wpieranie
postawania zespołów MH – organizację warsztatów, na których powstawać będą
plany pracy tych zespołów, wspieranie w realizacji tychże planów
- doprowadzenie do powstania Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.
Zadania:
- realizowanie w ciągu kolejnych lat szkolnych wszystkich form kształcenia
przewidzianych w Systemie Pracy z Kadrą ZHP
- doprowadzenie do sytuacji, w której każdy hufiec objęty jest zasięgiem działania
hufcowego lub międzyhufcowego ZKK
- umożliwienie wszystkim zainteresowanym przeszkolenia do każdej pełnionej na
poziomie hufca funkcji – w perspektywie doprowadzenie do sytuacji, w której
funkcje w hufcach pełnić będą wyłącznie instruktorzy przeszkoleni

4. Harmonogram prac
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Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Stołecznej ZHP wrzesień 2013 – październik
2014
ROZPOCZĘCIE
SIERPIEŃ 2013

SZKOLENIE
21-25 VIII 2013 (środa-niedziela) – kurs
umiejętności trenerskich

WRZESIEŃ 2013

07 IX 2013 (sobota, 11:00-17:00) –
Warsztaty dla hufców nie mających ZKK
oraz pragnących nawiązać współpracę
kształceniową
4-6 X 2013 r.; 18-20 X 2013 r.; 8-11 XI
2013 - kurs komend hufców
(komendantów hufców, z-ców ds.
organizacyjnych, z-ców ds. programu i
pracy z kadrą, skarbników,…)

PAŹDZIERNIK
2013

8-11 XI 2013 – kurs komendantów
szczepów

DLA KOGO ?
Komenda Chorągwi, ZKK Chorągwi
Stołecznej ZHP, kadra kształcąca
na poziomie Chorągwi, członkowie
ChKSI
Komendy i kadra kształcąca hufców
nieposiadających ZKK

ODPOWIEDZIALNY
hm. Jacek Smura

Członkowie komend hufców,
kandydaci do przyszłych komend
hufców

hm. Magdalena
Dąbrowska

Szczepowi oraz przyszli komendanci hm. Paulina Soliwoda
Szczepów, po kursie phm lub w
stopniu phm
przyszła kadra kształcąca

11-13 X 2013; 8-11 XI 2013 - Kurs Kadry
Kształcącej TON III

hm. Sławek Postek,
hm. Magdalena
Dąbrowska

hm. Sławek Postek

LISTOPAD 2013

8-11 XI 2013 – weekend kształceniowy
Chorągwi Stołecznej

Uczestnicy chorągwianych kursów:
komend hufców, kadry kształcącej i
szczepowych

hm. Magdalena
Dąbrowska

Instruktorzy Chorągwi Stołecznej

hm. Sławek Postek

Przewodnicy z otwartą próbą phm

zostanie wyłoniony w
konkursie

30 XI 2013 - szkolenie ChKSI dla
kandydatów na stopień hm
14 XII 2013 - szkolenie dla absolwentów
KKK planujących zdobycie BOKK

kandydaci na stopień hm

hm. Sławek Postek

absolwenci KKK planujący zdobycie
BOKK

hm. Ewa Sidor

11 I 2014 - szkolenie ChKSI dla opiekunów
prób instruktorskich

opiekunowie prób instruktorskich

hm. Sławek Postek

18 – 19 I 2014 – kursy wychowawców i
kierowników wypoczynku

pełnoletni instruktorzy,
instruktorzy z co najmniej otwartą
próba phm i średnim
wykształceniem

hm. Magdalena
Dąbrowska

10 XI 2013 – BIGOS kształceniowy
XI 2013; 26-31 XII 2013 – kurs
podharcmistrzowski

GRUDZIEŃ 2013
STYCZEŃ 2014

31 I – 2 II 2014 – Sytuacje Intymne w ZHP

hm. Ewa Sidor
pełnoletni instruktorzy
LUTY 2014
MARZEC 2014

14-16 III 2014, 28-30 III 2014 – Kurs
Kadry Kształcącej TON IV

przyszła kadra kształcąca

hm. Sławek Postek

21-23 III 2014, 4-6 IV 2014 – Kurs
Namiestników

kandydaci na funkcję namiestnika i
namiestnicy

hm. Paulina Soliwoda

wiosna 2014 – szkolenie dla

hm. Katarzyna Krzak

wiosna 2014 - szkolenie dla komendantów
i komend szczepów

komendantów i komendantów
Szczepów

kwiecień – maj - kurs dla członków
hufcowych KSI

obecni i potencjalni członkowie
hufcowych KSI

hm. Iwona BrzózkaZłotnicka

7 VI 2014 (sobota, 11:00-17:00) – HZKK:
Jak zaplanować kształcenie w hufcu?

Szefowie i członkowie hufcowych
ZKK

hm. Sławek Postek

SIERPIEŃ 2014

koniec sierpnia – kurs umiejętności
trenerskich II edycja

Szefowie i członkowie hufcowych
ZKK

hm. Jacek Smura

WRZESIEŃ 2014

27 IX 2014 (sobota, 11:00-16:00) –
Konferencja instruktorska dla społeczności
kształceniowej chorągwi
-podsumowanie działań
-plany / wytyczne na nową kadencję

Kadra kształcąca Chorągwi
Stołecznej ZHP

ZKK Chorągwi Stołecznej
ZHP

KWIECIEŃ 2014
MAJ 2014
CZERWIEC 2014

