
 

 

 

 

 

 „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 w dniach 16-20.02.2013 roku  

 

MIEJSCE I ZAKWATEROWANIE:  
� kurs odbędzie się w schronisku „Pod Pielgrzymem” w Nowej Słupii (woj. świętokrzyskie) 

 
LICZBA UCZESTNIKÓW: 

� 1-2 zastępy po 6 osób 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  

� ukończenie kursu podharcmistrzowskiego „Woodbadge” lub innego 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 1 grudnia 2012 roku przez ankietę dostępną na stronie Szkoły: 

www.zkk.zhp.wlkp.pl 
� do 3 dni od wpłynięcia zgłoszenia deklarujemy potwierdzenie wpłynięcia ankiety.  

� do 15 grudnia 2012 Szkoła potwierdzi przyjęcie na kurs (w tym dniu przesłane będą również 

zadania przedkursowe). 

� wpłata 150 zł (200 zł) na konto Komendy Chorągwi do 31 grudnia 2012 r. (przez kasę 

macierzystej komendy hufca). Na kurs należy zabrać potwierdzenie dokonania przelewu środków 

na konto chorągwi.  

� w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z Chorągwi Wlkp.   

 

 

ODPŁATNOŚĆ:  
� koszt kursu: 150 zł – członkowie Chorągwi Wielkopolskiej, 200 zł pozostałe osoby  

� koszty podróży pokrywa uczestnik (zostaną podane różne warianty dojazdu z Poznania, najtańszy 

w wersji „student” to nieco ponad 20 złotych, za wersję „comfort” trzeba ciut dołożyć).  

 

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:  
� aktywne uczestnictwo w kursie, udział we wszystkich zajęciach,  

� realizacja zadań przedkursowych, w tym ukończenie części e-learningowej do 31 stycznia 2013 

(wymagany czas – ok. 3 godzin), 

� 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. Stanisław Nowak (SOKK 510/2012) – komendant kursu, 

� hm. Anna Frąckowiak (SOKK 179/2011), 

� phm. Wojciech Janiak (BOKK 177/2012). 

ZZWWIIĄĄZZEEKK  HHAARRCCEERRSSTTWWAA  PPOOLLSSKKIIEEGGOO  
WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKAA  SSZZKKOOŁŁAA  IINNSSTTRRUUKKTTOORRSSKKAA  

„„SSZZKKOOŁŁAA  WWOODDZZÓÓWW””  

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ 



 

 

 

 

 
TREŚCI KURSU:  
 
 

Przygotowanie szkolenia 

Przygotowanie zajęć 

Ewaluacja 

Umiejętności interpersonalne 

Dokumenty kształceniowe 

Zajęcia prowadzone przez uczestników kursu 

 

PYTANIA:  stanislaw.nowak@zhp.net.pl, 725045133 
 


