Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009 - 2011
Sprawozdanie z działalności
Zespołu Kadry Kształcącej „QRS”
Hufca Kraków Nowa Huta
Szefem zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta zostałam we wrześniu
2009 roku. Każdego roku zespół podejmował zadania wynikające z planu kształcenia Hufca,
które przedstawiam poniżej.

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU:

 Skład HZKK:
Szef zespołu - Hm. Anna Nowak HR (SOKK)
Członkowie: phm. Ewa Job HR (BOKK)
phm. Anna Koperczak HO (BOKK)
phm. Beata Kulka HO (BOKK)
phm. Marek Balon HO (BOKK)
phm. Małgorzata Bieniek HO (BOKK) – w zespole od 2010 roku
phm. Adam Madej HO
phm. Katarzyna Koped HO
phm. Magdalena Mazgaj HO
Współpracownicy:
phm. Rafał Talar HO - w zespole od 2010 roku (BOKK)

 Zasady działania:
Zespół stworzył zasady działania, które zostały spisane i każdego roku
dołączane do planu pracy zespołu.
Zespół przyjął nazwę QRS,
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 Strona internetowa zespołu
Zespół na początku 2009 posiadał odrębna stronę internetową, jednak doszliśmy do
wniosku, że wygodniej dla wszystkich harcerzy i instruktorów z hufca będzie , jeśli
działania ZKK będą widoczne na stronie hufca, dlatego też została stworzona zakładka
ZKK. W przypadku organizacji kursów, kadra kursu na te okazje stwarza odrębną stronę
kursową jak to było w przypadku kursu „Alma Mater” czy „Navigator”

 Odznaki Kadry Kształcącej
W latach 2009 – 2011:
5 osób zdobyło Brązową Odznakę Kadry Kształcącej
1 osoba Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej

 Stworzenie Bazy instruktorów
Dh. hm. Anna Nowak HR opracowała ankietę personalna instruktora, skierowaną do
wszystkich instruktorów w hufcu w celu stworzenia banku instruktorów
Dh. phm. Ewa Job zbierała wypełnione ankiety do bazy instruktorów, udało się zebrad
40% ankiet, pozostałe ankiety mimo wielu próśb skierowanych do instruktorów nie
zostały wypełnione.
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PRZEPROWADZONE FORMY KSZTAŁCENIOWE

 Kurs przybocznych „Kurs na Słooce”
Osoba odpowiedzialna za organizację: phm. Marek Balon HO
W roku 2009 udało sie odpowiedzied na potrzeby hufca i zorganizowad kurs przybocznych
"Kurs na Słooce". Komendantem kursu został dh. phm. Marek Balon HO Kadrę kursu
stanowiło wielu instruktorów hufca . Kurs był udany i przynosi on nadal owoce w postaci
dobrze przygotowanych kandydatów na drużynowych ( widad to było na Alma Mater 2010).
Ta inicjatywa powinna byd kontynuowana w następnych latach.

 Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich
Osoba odpowiedzialna za organizację: hm. Anna Nowak
W warsztatach wzięło udział bardzo wielu instruktorów hufca co można uznad za ogromny
sukces, zwłaszcza ,że pojawiły się osoby nie działające czynnie w hufcu a pełniące
niejednokrotnie rolę opiekunów prób.
Dzięki warsztatom było widad wzrost nowych opiekunów prób a co za tym idzie wzrost
jakości i ilości otwieranych i zamykanych prób instruktorskich w hufcu.

 Warsztaty dla opiekunów prób harcerskich
Osoba odpowiedzialna za organizację: phm. Anna Koperczak HO (obecnie Ciężarek)
Warsztaty okazały się ogromnym sukcesem, dzięki nim instruktorzy otwarli próby na stopieo
HR oraz znacząco wzrosła ilośd osób otwierających próby na stopieo HO
Pomysł warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich i harcerskich należy kontynuowad
w kolejnych latach

 Kurs Drużynowych „Alma Mater” 2010/2011
Osoba odpowiedzialna za organizację: phm. Ewa Job HR
W kursie uczestniczyło 61 osób z Hufców: Kraków Nowa Huta, Kraków Podgórze, Kraków
Krowodrza, Dębica, Myślenice, Ziemi Wadowickiej, Kooskie, Wieliczka.
Na zakooczenie kursu przyznano:
18 patentów klasy I – magistrów, 26 patentów klasy II – bakałarzy, 8 patentów klasy III –
studentów, 4 patentów klasy IV - scholarów /przybocznych/, 3 osoby nie ukooczyły kursu.
Kurs podobnie jak w latach ubiegłych okazał się bardzo atrakcyjna formą.
Zajęcia na kursie były prowadzone przez wszystkich członków hufcowego zespołu kadry
Kształcącej co było też istotnym elementem integracyjnym.
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 Kurs podharcmistrzowski „Navigator”
Osoba odpowiedzialna za organizację: hm. Anna Nowak HR
Podczas dwóch weekendów kurs przygotował młodych, aktywnych instruktorów do
podejmowania nowych zadao oraz pomógł w określeniu indywidualnej drogi rozwoju.
Szczególny nacisk położyliśmy na kształtowanie praktycznych umiejętności pozwalających na
efektywne działanie, a także na rozwój własny uczestników jako przyszłych instruktorów/ek
działających w strukturach hufców i szczepów. Podczas kursu uczestnicy odwiedzili Chatę u
Szpinaka, gdzie mogli sprawdzid swoje umiejętności w wiązaniu węzłów pod okiem Jurka
Kujawskiego

„Szpinaka”.

Navigator

był

dużym

wydarzeniem,

ponieważ

Podharcmistrzowie/ynie są bowiem największym potencjałem każdego hufca. To oni/on są
liderami/rkami, których zadaniem jest kierowanie zespołami instruktorskimi, inicjowanie
działao programowyc i kształceniowych. To podharcmistrzowie/ynie szukają nowych
rozwiązao i podwyższają standardy. W gronie szczęśliwców, którzy ukooczyli kurs znaleźli się:
pwd. Beata Kobos, Przemysław Machaj, pwd. Marcin Stefaoski, pwd. Marzena Zawilioska
HO, pwd. Agnieszka Madetko, pwd. Karolina Ciastoo, pwd. Tomasz Karwala, pwd. Aleksandra
Zawada pwd. Radosław Omiecioski, pwd. Dominika Moskal, pwd. Adrianna Kowalczyk, pwd.
Ewelina Moskal, którym
Po kursie „Navigator” zostały otwarte próby na stopieo podharcmistrza przez:
dh. pwd. Karolinę Ciastoo, pwd. Beatę Kobos HO, pwd. Marcina Stefaoskiego HO,
pwd. Radosława Omiecioskiego HO, pwd. Marzenę Zawilioska HO
INNE
Ważnym podkreślenia jest fakt, iż członkowie zespołu kształcenia biorą udział w różnego
rodzaju formach doszkalających oraz udzielają się w kształceniu, również poza obszarem
hufca Kraków Nowa Huta .
Miedzy innymi:
 hm. Anna Nowak HR – jest członkiem chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej
 hm. Anna Nowak HR, phm. Anna Koperczak , phm. Rafał Talar phm. Małgorzata
Bieniek, phm. Magdalena Mazgaj – prowadzenie zajęd na warsztatach
referatów w chorągwi
 hm. Anna Nowak, phm. Ewa Job HR – brały udział w seminarium dot. tworzenia
Nowego Systemu Pracy z Kadrą organizowanego przez Wydział pracy z Kadrą GK
Strona 4

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009 - 2011
 phm. Małgorzata Bieniek – pomoc w organizacji kursu przewodnikowskiego
w Chorągwi Białostockiej
 phm Ewa Job – warsztaty dla drużynowych w hufcu Krzeszowice
 phm. Rafał Talar, phm. Magdalena Mazgaj, phm. Małgorzata Bieniek - Letnia
Akcja Szkoleniowa
 phm. Magdalena Mazgaj – udział w warsztatach w GK

Ponadto szefowa ZKK hm. Anna Nowak HR skierowała na kursy następujących
instruktorów:
 pwd. Katarzyna Pucułek – Kurs kadry Kształcącej „Wierchy”
 pwd. Beata Kobos, pwd. Michał Paoszczyk – szkolenie finansowe z pozyskiwania
środków z FIO.
 pwd. Karolina Ciastoo HO – Kurs Instruktorski HZR

Obecnie w skład zespołu wchodzą najbardziej doświadczeni instruktorzy hufca
Kraków Nowa Huta, którzy

dzięki swojemu doświadczeniu są w

stanie samodzielnie

prowadzid wszystkie formy kształceniowe na poziomie hufca.
W przyszłości jest możliwośd powiększenia ilości brązowych odznak w zespole, gdyż 3 osoby
będące w zespole spełniają wszystkie wymagania na odznakę.
Ponadto do zespołu w najbliższym roku dołączy dh. pwd. Katarzyna Pucułek HO, która
ukooczyła w tym roku harcerskim Kurs kadry Kształcącej „Wierchy” i jest kandydatem do
zdobycia BOKK.
Funkcję szefa zespołu postanowiłam przekazad, gdyż uważam, że obecny zespół jest bardzo
mocny i należy dad szansę na rozwój młodym instruktorom, ponadto swoje umiejętności
kształceniowe chce rozwijad na wyższym poziomie tj. chorągwianym.
Dziękuję wszystkim za współpracę w ZKK od 2005 a szczególnie za ostatnie dwa lata,
kiedy pełniłam funkcje jego szefa.
W imieniu Zespołu Kadry Kształcącej QRS
Hufca Kraków Nowa Huta
Hm. Anna Nowak HR
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