Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka
im. Stefana Żeromskiego

Warsztaty dla Kadry Kształcącej w ramach
Chorągwianej Akcji Szkoleniowej

Termin: Sobota 25.11.2017, od godz. 9:00 do 18:00
Warsztat dotyczy kompetencji w zakresie „Kształcenia Kadry” – Poziomu II Mapy Kompetencji.
Dzięki tym warsztatom, uczestnik nie stanie się lepszym „szkoleniowcem - trenerem”,
ale ma szanse podnieść swoje umiejętności w zakresie bycia lepszym Szefem kursu.

Cele warsztatów

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
•
•
•
•

będzie znał i rozumiał zmiany wprowadzone w standardach kursów drużynowych
oraz intencje jaka stała za tymi zmianami,
rozwinie swoje umiejętności w zakresie projektowania programu kursu drużynowych,
posiądzie nowe umiejętności w zakresie doboru komendy kursu oraz skuteczniejszego
zarządzania nią,
rozwinie swoje doświadczenia w zakresie budowania „ducha harcerstwa”
oraz „przeżyciowej obrzędowości kursu”

Zakres szkolenia, a opis kompetencji z Mapy

Szkolenie będzie realizować następujące kompetencje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Potrafi zorganizować różne formy kształcenia na każdym poziomie organizacji
(kursy, warsztaty).
Potrafi budować harcerski klimat kurs.
Potrafi pracować z kadrą na kursie.
Zna dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP.
Potrafi dokonać oceny zajęć pod względem „harcerskości” (poprawność merytoryczna,
metodyczna, duch harcerski).
Potrafi przeprowadzić wizytację zajęć i dokonać ich oceny pod względem warsztatu
kształceniowego.
Zna standardy kursów obowiązujące w ZHP i potrafi z nimi pracować.
Zna i potrafi posługiwać się obowiązującymi w ZHP dokumentami dotyczącymi
kształcenia.

Związek Harcerstwa Polskiego
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Agenda warsztatów:
Moduł I
•

Zmiany w dokumentach kształceniowych – intencja.

•

Zmiany w standardach kształcenia drużynowych.

•

Planowanie kursów zgodnie z nowymi standardami.

•

Warsztat tworzenia programów kursów w oparciu o nowe standardy.

•

Organizacja kursu, jako projekt.

•

Dobre praktyki w kształceniu drużynowych.

Moduł II
•

Przywódcze umiejętności szefa kursu.

•

Dobór kadry kursowej.

•

Praca z kadrą kursową – dobre praktyki.

•

Ocena zajęć i udzielanie informacji zwrotnej kadrze kursowej.

Moduł III
•

Duch harcerstwa – czyli jakie elementy budują harcerski klimat kursu.

Prowadzący:
Do poprowadzenia zajęć zostały zaproszone osoby, które były zaangażowane w zmiany
w dokumentach kształceniowych. Czekamy na potwierdzenia ale zrobimy wszystko,
albo przynajmniej pierwszy i trzeci moduł były prowadzone przez instruktorów spoza chorągwi
kieleckiej.

