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Napiszę pracę końcową na temat: „System harcerskiego wychowania młodzieży
przeciwko zagrożeniom współczesnego świata.”

Wielu młodych ludzi, wkraczając w świat dorosłych, poszukuje nowych wartości - pragnie
samodzielnie dokonywać wyborów. Te dążenia są pełne trudu i pomyłek. Młody człowiek
niejednokrotnie nie jest bowiem przygotowany do zetknięcia się z materią różnorodnych poglądów
i propozycji. Jest tego tak wiele, że kto jak nie my musimy pomóc młodzieży dokonać właściwego
wyboru? To przecież od nas instruktorów, wychowawców czy rodziców zależy jak ukształtujemy
osobowość naszych dzieci i podopiecznych. Oni ciągle szukają wzorców osobowych. Bardzo często te
w rodzinie ograniczają się jedynie do roli strażników domowych, księża zaś jedynie wygłaszają
niezrozumiałe dla młodych umysłów kazania. Może wreszcie wśród wychowawców je znajdą?
Czy w pracy pedagogicznej znajdujemy dość czasu, aby zainteresować się osobistymi problemami
wychowanków?
Młody człowiek, pełen rozterek i niepokojów, szukający odpowiedzi na dręczące go pytania,
pozostaje ciągle sam sobie. Pragnie więc poznać ludzi, którzy zechcą go wysłuchać, doradzić
i zaproponować pomoc. Chce zaznać poczucia akceptacji własnej wartości, tego, że jest w tym świecie
potrzebny i doceniany. W czasie zagubienia i poszukiwań młodzi ludzie są bardzo narażeni i podatni
na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Tak naprawdę to czy im pomożemy czy też zostawimy, aby byli
jedynie sami odpowiedzialni za siebie zależy od nas… lecz pomyślmy na czym nam najbardziej
zależy. Z punktu widzenia organizacji harcerskiej najczęściej na tym, aby wychować prawych
i odpowiedzialnych ludzi. Niestety zanim takimi się stanął muszą przeciwstawić się dużej ilości
czyhających na nich życiowych zagrożeń. Między innymi:
- Sekty i subkultury: Młody człowiek, pełen rozterek i niepokojów, szukający odpowiedzi na
dręczące go pytania, pragnie poznać ludzi, którzy zechcą go wysłuchać, doradzić i zaproponować
pomoc. Chce zaznać poczucia akceptacji własnej wartości, tego, że jest w tym świecie potrzebny
i doceniany. W tym stanie ducha jest on idealną pożywką dla wszelkiego rodzaju sekt. Trafiając do
takiej grupy, odnajduje "prawdziwą rodzinę", za którą zawsze tęsknił; przestaje się czuć samotny
i anonimowy. Nowi "przyjaciele" zjawiają się najczęściej w chwili jego największych kryzysów
emocjonalnych. Początkowo całkowicie bezinteresownie ofiarowują swoją pomoc, ukazują wartość
i sens życia. Niestety kiedy zaangażuje się w funkcjonowanie sekty, jest już za późno. Zrywa kontakty
z rodziną, ze znajomymi. Poświęca się całkowicie działalności sekty, przekazując jej wszystko co
posiada i bezgranicznie uzależniając całe swoje życie względem niej.
- Uzależnienia: Form uzależnień jest wiele, lecz wszystkie są tak samo bardzo niebezpieczne.
Nie zależnie czy mówimy o alkoholu, narkotykach czy komputerach. Często z ust młodych osób
można usłyszeć słowa, że „to jeden jedyny raz”, ale najczęściej niestety na nim się nie kończy.
Wszystkie doprowadzają do niezdrowego, osiadłego trybu życia. Niszczą nasz organizm i psychikę.
Często uzależnieniom ulegają już dzieci, co z kolei powoduje, że lata młodzieńcze i dorosłości staja
się zbyt problematyczne i dostarczają młodzieży dużej ilości problemów, z którymi młodzi często nie
potrafią sobie poradzić. Coraz częściej słyszy się o próbach samobójczych czy samookaleczeniach…
- Media: Dziś telewizja i internet funkcjonują na zasadzie ukazywania sensacji, niezdrowej
konkurencji i kontrowersji. Przecież właśnie nasza potrzeba oglądania tych wszystkich rzeczy napędza
ich dalsze ukazywanie. Każdy młody człowiek ciągle szuka „czegoś nowego”, a gdzie może to
znaleźć jeśli nie w grach komputerowych Internecie, krwawych filmach czy innych opisanych wyżej
uzależnieniach?

Harcerstwo wydaje się być jednym z leków na wszystkie powyższe zagrożenia. Zagłębiając
się w tajniki metody pracy z harcerzami w poszczególnych pionach wiekowych możemy zauważyć, że
każdy może właśnie znaleźć tam coś dla siebie – swoje zainteresowania, a być może nawet przyszłość.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejsza młodzież chętnie uczestniczy w imprezach
i przedsięwzięciach, które dają jej świadomość i satysfakcje z osiągania celu. Zabawa i uśmiech
zachęca do wszystkiego. Pozwolę sobie zauważyć, że od kiedy w naszej drużynie zaczęliśmy
pracować metodyką wędrowniczą, ani raz nie organizowaliśmy akcji naborowej. Przeprowadziliśmy
w naszym hufcu nie jeden obóz cywilny opierając się na metodyce starszo harcerskiej i wędrowniczej.
Największą satysfakcją dla nas były łzy na twarzach dziewczyn i zaręczenia ze strony chłopców, że za
rok znów się spotkamy . Poszczególne elementy tej metody odgrywają bardzo ważne role np:
- Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie określa nam zbiór wartości i zasad, którymi się kierujemy
w naszych działaniach,
- System Małych Grup – pozwala każdemu wykazać swój punkt widzenia, pobudza do myślenia
i kreuję własną inicjatywę,
- Uczenie w Działaniu pozwala jednocześnie wyciągać wnioski podczas wykonywanych przez
młodzież czynności. Większość z nas jest tzw. „wzrokowcami”. Zapamiętujemy to co widzimy,
w takich sytuacjach automatycznie stając ponownie przed sytuacją wyszukujemy innego
(rozsądniejszego i lepszego) rozwiązania,
- Stale Doskonalony i Pobudzający Do Rozwoju Program – Nikt nie lubi kilkanaście razy
wykonywać tych samych czynności. Choćby były nie wiadomo jak atrakcyjne na początku, po
pewnym czasie i tak się znudzą. Czy pozwolilibyście, aby Wasi podopieczni się nudzili? Jeśli tak, to
gwarantuję, że długo już u Was nie będą funkcjonować. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby zawsze
było coś nowego i atrakcyjnego,
- Próby Harcerza / Na Stopnie Harcerskie i Instruktorskie – ich realizacja pozwala nam się
rozwijać. Daje nam satysfakcję i wzmaga poczucie wartości i hierarchii w drużynie,
- Projekt - daje nam możliwości wykazania swoich poglądów. Każdy uczestnik projektu ma w nim
swój jakiś wkład.
- Działanie i Funkcjonowanie Grupy – tutaj główną rolę odgrywa „przywódca” grupy. W tym
punkcie zawiera się m.in. przygotowanie grupy i materiałów do działania, opracowanie planu
realizacji przedsięwzięcia, czuwanie nad jego realizacją i wreszcie podsumowanie po jej ukończeniu.
Przez cały ten czas przywódca musi również oceniać pracę realizatorów projektu, odpowiednio ich
motywując,
- Kodeks i Dewiza Wędrownicza – drogowskaz naszego działania. Zbiór zasad i wartości ukazujący
nasze kierunki i formy działania,
- Wędrownicza Watra – to właśnie na jej tle opiera się funkcjonowanie drużyn wędrowniczych.
Każdy jej element to kolejne podłoże funkcjonowania naszej organizacji.

Wszystkie powyższe i wiele innych powodują, że uczestnicy potrafią odnaleźć siebie, zapewnić innym
wsparcie w trudnej sytuacji, a co najważniejsze to czuć się potrzebnym i spełnionym.
Niestety, aby taka praca miała sens musi być ona widoczna wśród niezrzeszonych.
Niedawno robiliśmy z naszą drużyną małe doświadczenie. Polegało ono na wyjściu do ludzi i zebraniu
informacji na temat ich wiedzy o harcerstwie. Odpowiedzi padały różne, ale wśród nich było kilka
bardzo niepokojących… Jedna z Pań (ok 60 l.) pierwszy raz zobaczyła na mieście harcerza
w mundurze. Inni odpowiadali, że nigdzie nie widać, ani harcerzy, ani ich działalności. Nasuwa się
tylko jeden wniosek: Dbajmy o to, aby nasze działania były atrakcyjniejsze niż media, gry,
i funkcjonowanie w innych subkulturach. Zadbajmy o to, aby wszystko co robimy miało sens i co
najważniejsze – róbmy wszystko tak, aby niczego w życiu później nie żałować.
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