PLAN KSZTAŁCENIA I PRACY Z KADRĄ 2017
Cel główny - Pozyskanie kadry instruktorskiej i specjalistycznej, przygotowanie i motywowanie jej do działania w obszarze pracy z
kadrą oraz udzielanie wszechstronnego wsparcia.
Cele szczegółowe:
1. Kształcenie i praca z kadrą zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą.
2. Budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty drużyn poprzez powołanie Hufcowych lub Międzyhufcowych Zespołów Kadry Kształcącej.
Zamierzania na 2017 rok:
 Wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców,
hufcowych i międzyhufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób podharcmistrzowskich i
harcmistrzowskich,

 Zachęcanie instruktorów do uczestnictwa w formach kształcenia organizowanych przez Chorągwiany Zespół Kształcenia
„Rzeka” i Centralną Szkołę Instruktorską ZHP;
 Doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Chorągwianego Zespołu Kształcenia „Rzeka” poprzez uczestnictwo i wymianę
doświadczeń w trakcie formach kształceniowych organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP, Chorągwiane
Szkoły Instruktorskie i Chorągwiane Zespoły Kadry Kształcącej;
 Promowanie przykładów właściwej pracy Zespołów Kadry Kształcącej;
 Promowanie ciekawych programów kursów;
 Gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia poprzez stworzenie Banku
Pomysłów na stronie internetowej.
 Promowanie pozytywnych wzorców pracy instruktorskiej;
 Wspieranie działających Hufcowych Zespołów Kadry Kształcącej oraz zachęcanie do tworzenia Międzyhufcowych Zespołów
Kadry Kształcącej;
 Organizacja form kształcenia na poziomie chorągwi między innymi : kurs przewodnikowski 35+ dla nauczycieli, kursy
podharcmistrzowskie, warsztaty opiekunów prób, Kurs Kadry Kształcącej „Ręką Metody” warsztaty LIDER+ II Moduł
Motywowanie w działaniu, Kurs Namiestnikowski, Kurs Komendantów Szczepów, warsztaty kadry obozowej wychowawców i
kierowników wypoczynku, Zbiórki Pracy z Kadrą;
 Promowanie i zachęcanie do zdobywania i przedłużania uprawnień Odznaki Kadry Kształcącej;
 kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
 tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi,
 wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej niższego szczebla,
 opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej dla instruktorów z terenu działania chorągwi,

 gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
 prowadzenie własnej dokumentacji.

Harmonogram kształcenia na rok harcerski 2017
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