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Akredytacja KROK po KROKU
Zespół Kadry Kształcącej Hufca
Szkoła Instruktorska „Iluminacja”
Na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem kursu
Uzgodnij tryb i formę akredytacji. W tym celu
skontaktuj się z członkiem komendy Szkoły
Instruktorskiej „Iluminacja” wysyłając e-mail na
adres kształcenie@stoleczna.zhp.pl
Prześlij plan szkolenia wraz z wykazem kadry
oraz budżet.
Członek komendy Szkoły Instruktorskiej
„Iluminacja” odpowiedzialny za akredytacje
zaznajamia się z dokumentacją kursu
i przedstawia swoje uwagi.
Kadra
kursu
ustosunkowuje
przedstawionych uwag.

się

do
Członek
komendy
Szkoły
Instruktorskiej
„Iluminacja” odpowiedzialny za akredytację
wraz z komendantem SI podejmuje decyzję w
sprawie akredytacji.
Informacja o przyznanej akredytacji pojawia się
w rozkazie Komendanta Chorągwi.

Gdy akredytacja została udzielona
Organizatorzy
szkolenia,
Zespół
kadry
Szkoła
Instruktorska
„Iluminacja”
udziela
kształcącej, komenda kursu i jego uczestnicy zespołowi organizującemu kurs szczególnego
mogą korzystać z wskazanych w zasadach
wsparcia. Instruktorzy Szkoły wskazani przez
przywilejów.
członka komendy SI odpowiedzialnego za
akredytację odwiedzają szkolenie.
Akredytacja Szkoły może zostać cofnięta w
przypadku stwierdzenia, że przebieg formy
kształcenia znacznie odbiega od założonego
planu i jest niezgodny z szeroko pojętymi
dobrymi praktykami kształceniowymi. Decyzję w
tej sprawie podejmuje Komendant Szkoły
Instruktorskiej „Iluminacja”.
Po szkoleniu – w ciągu 14 dni
Organizator przekazuje członkowi komendy
Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”:
ü listę uczestników szkolenia w wersji
elektronicznej wg. obowiązującego wzoru
ü ewaluację kursu
Szkoła Instruktorska „Iluminacja” zamyka
akredytację, dołącza dokumenty do archiwum,
ewentualne materiały wypracowane podczas
trwania kursu mogą zostać umieszczone w banku
materiałów kształceniowych.
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Co Ty, Twoje środowisko i cała Chorągiew może zyskać akredytując formę
kształcenia?
1 . Poszerzysz bank materiałów kształceniowych Chorągwi o nowe pomysły, z których
Ty sam będziesz mógł w przyszłości skorzystać (powstanie bank materiałów
kształceniowych Chorągwi).
2. Będziemy wiedzieć, że organizujesz szkolenie. Wiedząc - łatwiej pomóc.
3. Będziesz miał możliwość poznania opinii innych osób na temat programu własnego
kursu.
4. Dołożysz cegiełkę do budowania stylu kształcenia w naszej Chorągwi, do rozwoju
naszego wspólnego wzmacniania kadry. Staniesz się jego współautorem.
5. Będziesz budował wizerunek kadry kształcącej Chorągwi.
1)
2)
3)
4)
5)

	
  
	
  

Zespół, który akredytuje formę kształcenia:
może uzyskać szerokie wsparcie ze strony kadry Szkoły na podstawie uzgodnień
poczynionych z komendantem formy kształcenia i Członkiem Komendy Chorągwi
Stołecznej ds. kształcenia,
akredytowana forma kształcenia będzie promowana za pomocą materiałów
dystrybuowanych przez Szkołę Instruktorską „Iluminacja” i na stronie internetowej
Chorągwi,
ma gwarancję opublikowania informacji o udzielonej akredytacji dla
kursu/warsztatów w rozkazie Komendanta Chorągwi,
może używać logo Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” na plakietce/znaczku formy
kształcenia, dyplomach i innych materiałach dotyczących danego szkolenia,
może zostać zaproszony do grona instruktorów SI „Iluminacja”.
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