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ULOTKA
METODYCZNE S.O.S.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią
ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla
używającego.

JAKIE JEST ZADANIE
HARCERSTWA?
Zadaniem harcerstwa jest wychowanie
młodego człowieka, czyli wspieranie go
we wszechstronnym rozwoju poprzez
stawianie wyzwań. Ma ono wychować
prawych, aktywnych i odpowiedzialnych
obywateli, w duchu wartości zawartych
w Prawie Harcerskim, które wraz z Przyrzeczeniem wyznaczają kierunek działań.
Swoje zadanie realizuje poprzez stosowanie metody harcerskiej.

CO TO JEST HARCERSKI
SYSTEM WYCHOWAWCZY?
ZHP realizuje cele przez harcerski
system wychowawczy rozumiany jako
jedność zasad harcerskiego wychowania,
metody i programu, w którym istotną
rolę odgrywa osobisty przykład instruktora. Zasady harcerskiego wychowania
to: służba, braterstwo, praca nad sobą.
Program działania powstaje samorządnie
w drużynach oraz w innych podstawowych jednostkach organizacyjnych ZHP.

CO TO JEST METODA
HARCERSKA?
Metoda harcerska to sposób działania
odznaczający się pozytywnością (rozbudzanie poczucia piękna i dobra, pomoc
w rozwijaniu zdolności, pielęgnowanie
wartości, wiary we własne siły i możliwości), indywidualnością (stawianie na
wszechstronny rozwój jednostki, stwarzanie warunków, by każdy mógł znaleźć
swoje miejsce w ZHP), wzajemnością

oddziaływań (jedni uczą się od drugich
przez wzorowe postępowanie, przykład
własny, baczną obserwację innych i współzawodnictwo), dobrowolnością (działanie
opiera się na dobrej woli młodego człowieka - każdy ma prawo do podejmowania decyzji związanych z własnym rozwojem
i aktywnym uczestnictwem w życiu organizacji) świadomością celów (świadomość
starania się o swój wszechstronny rozwój wszystko co dzieje się w ZHP ma swój cel),
pośredniością (wychowanie nie następuje
wprost, celem jest podejmowanie wysiłku,
a nie korzystanie z gotowych rozwiązań),
naturalnością (wszystko jest zwyczajne
i dostosowane do warunków życia. Wszystko „ma swój czas”). Metoda harcerska pozwala na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dąży do rozbudzenia
i podsycenia naturalnej ciekawości świata,
skłania do pracy nad sobą i wzmacnia pozytywne cechy indywidualnie traktowanego
młodego człowieka. Przedstawia wartości
i ukazuje wagę powinności - służby. Sprzyja
budowaniu trwałych relacji i kształtowaniu
samodzielności i odpowiedzialności. Metoda
harcerska streszczona do dwóch słów to
PRZEŻYCIE i DZIAŁANIE.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ELEMENTY METODY HARCERSKIEJ?
Głównymi elementami metody harcerskiej,
które stanowią system wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów są
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie (wskazówka dla każdego jak postępować, jak żyć),
uczenie przez działanie (stwarzanie sytuacji do doświadczania, prób, przeżywania,
aktywnego uczestnictwa zarówno w grupie
jak i indywidualnie), uczestnictwo w małych grupach (łatwiejsze dotarcie do każdego, poznanie go, dostrzeżenie jego wartości, pomoc w pokonywaniu słabości), stale
doskonalący i stymulujący program
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(wszechstronny, dobrze zaplanowany, wykorzystujący instrumenty metodyczne, formy pracy, pobudzający do samodoskonalenia się i aktywnego udziału w życiu harcerskim, pożyteczny, aktualny. Realizacja programu powinna być silnym, intensywnym,
pełnym napięcia, a przede wszystkim pozytywnym przeżyciem), stopnie i sprawności
harcerskie (pełnią funkcję oceny poziomu
opanowania wymaganego zakresu wiedzy,
umiejętności i pozycji społecznej w organizacji).

21 lat. Ich działanie opiera się przede
wszystkim na służbie i wyczynie.

METODA HARCERSKA
TYLKO W HARCERSTWIE?
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż metoda
harcerska lub niektóre jej elementy są
wykorzystywane także poza harcerstwem. Można jej elementy spotkać też
w szkole w formie wycieczek szkolnych,
w świetlicach lub koloniach letnich.

CO TO SĄ INSTRUMENTY
METODYCZNE?
Instrumenty metodyczne to coś, co pomaga,
umożliwia kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań czyli pozwalające w naturalny
sposób realizować misję i cele ZHP. Są to:
- gwiazdki zuchowe
- sprawności zuchowe
- stopnie harcerskie
- sprawności harcerskie
- projekty starszoharcerskie
- znaki służb

CO TO SĄ GRUPY
METODYCZNE?
Grupy metodyczne to wyodrębnione wiekowo grupy członków organizacji pracujące
metodyką charakterystyczną dla swojego
wieku. W ZHP wyróżniamy 4 grupy metodyczne: ZUCHY czyli dzieci w wieku
7 - 10 lat, które rozpoczynają przełomowy
etap w swoim życiu - pierwsze lata edukacji.
Podstawową formą aktywności zuchów jest
zabawa w coś lub kogoś. HARCERKI
I HARCERZE to osoby w wieku 11 - 13
lat. Ich główną formą aktywności jest gra
wiążąca się z współpracą i współzawodnictwem. HARCERKI I HARCERZE
STARSI to młodzież w wieku 14 - 16 lat.
Ich podstawową formą aktywności jest poszukiwanie. WĘDROWNIKAMI nazywa się
młodzież powyżej 16 roku życia do około
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CO JESZCZE JEST SPECYFICZNE DLA HARCERSTWA?
O przynalelżności harcerzy do jednej
organizacji świadczą także zwyczaje,
obrzędy i formy zewnętrzne. Zalicza się
do nich symbolikę, mundury oraz harcerski styl - rozkazy, musztra. Zwyczaje
to przyjęte wzory zachowania się w drużynie i zastępie.

ŹRÓDŁO POWSTANIA METODYCZNYCH PIGUŁEK
- STATUT ZHP
- Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku red.
T. Pilch
- Metoda harcerska w zarysie J. Sowa, Z. Niedzielski
- Wielka przygoda życia A. Glass
- Metoda harcerska w wychowaniu Ł. Hajduk
(artykuł w „Na marginesie”)
- Zuchy - zarys metodyki
- Harcerki i harcerze - zarys metodyki
- Harcerki i harcerze starsi - zarys metodyki
- Wędrownicy - zarys metodyki
- O metodzie harcerskiej
(artykuł „Reduta Online)
- Przebieg procesu integracji niepełnosptawnych
intelektualnie w harcerstwie na przykładzie
hufca ZHP im. Antoniny Gębicowej w Mielcu
praca dyplomowa E. Kusek
Harcerskie formy pracy phm. Jakub Lasek
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY WIEKOWEJ
Co musisz o mnie - zuchu wiedzieć,
zanim zaczniesz ze mną pracować?
Zaczynam ju¿ myœleæ
abstrakcyjnie i logicznie.
Potrzebujê DUUU¯OO ruchu.
Interesujê siê ludŸmi i tym, Moja tkanka chrzêstna intensco siê miêdzy nimi dzieje. ywnie kostnieje, ustalaj¹ siê
Bacznie obserwujê moich ro- krzywizny mojego krêgos³upa.
dziców i dobrze znanych doro- Jednak mam doœæ s³abe miêœnie
s³ych.Chêtnie nale¿a³bym i doœæ szybko siê mêczê. Ci¹gle
do jakiegoœ tajnego klubu pracujê nad zrêcznoœci¹ i zwinnolub paczki.
œci¹. Na tym etapie ch³opcy s¹
sprawniejsi od dziewczyn!

Zaczynam
panowaæ nad
swoimi uczuciami.
Uczê siê je okazywaæ. Najwiêcej ich zwi¹zanych jest z moj¹ rodzin¹. Zale¿y mi na dobrym wspó³¿yciu z rówieœnikami, wa¿ne jest dla mnie dobro zespo³u,
staram siê byæ lojalny wobec niego, podporz¹dkowujê siê jego interesom, normom.
Uczê siê wspó³dzia³ania. Opinia cz³onków grupy jest dla mnie wa¿na. W
stosunku do siebie jestem bardzo emocjonalny.
7

PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

rozwijający
atrakcyjny

stale doskonalony

JAKI MA BYÆ?

DNIA?

LÊ
CO UWZG

potrzeby i zainteresowania zuchów
programy sprawności
zespołowych i indywidualnych
zadania gwiazdek zuchowych

Ka¿dy z zuchów ma znaleŸæ
w nim coœ dla siebie !
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE
GWAZDKI ZUCHOWE

1
2
3

ZUCH OCHOCZY

ZUCH SPRAWNY

ZUCH GOSPODARNY

CO TO?
podstawowy instrument
metodyczny indywidualnego rozwoju zucha

PO CO?

zdobywanie kolejnych gwiazdek
to przejœcie kolejnych etapów
rozwoju

JAK?
kadra gromady opiekuje siê
realizacj¹ zadañ
czas na zdobywanie
gwiazdki ma byæ
Ka¿dy zuch uk³ada swoje konkretne
w planie pracy gromady!
zadania do wymagañ programu
zdobywanej gwiazdki
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE
pozwalaj¹ na rozwój zainteresowañ zucha, æwiczenie po¿ytecznych umiejêtnoœci, osi¹ganie po¿¹danych cech,
zdobywanie okreœlonych
wiadomoœci
i umiejêtnoœci

Zuch wybiera je sam wed³ug
zainteresowañ. Dru¿ynowy
lub przyboczny pomaga
u³o¿yæ konkretne
zadania.

SPRAWNOŚCI
INDYWIDUALNE

Zadania powinny by jasne i dok³adnie sprecyzowane. Mog¹ byæ
ró¿ne dla ró¿nych zuchów
- ze wzglêdu na ró¿ny
etap rozwoju ka¿dego
z nich.
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

cykl sprawnoœciowy to
4 - 6 zbiórek na ten
sam temat
odpowiadaj¹ za³o¿onym celom
wychowawczym, czyli zapotrzebowaniu konkretnej gromady

SPRAWNOŚCI GRUPOWE

wa¿ne jest obrzêdowe
rozpoczêcie, zakoñczenie
i nadanie sprawnoœci
sprawnoœci musz¹ byæ dobrane do poziomu zuchów
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CO MUSISZ WIEDZIEĆ
naturalna
grupa rówieœnicza tej
samej p³ci (nie musi mieæ
dok³adnie 6 osób)

Nie ma swoich samodzielnych zbiórek!

ma swoj¹ nazwê, czêsto znaczek lub tajemnicê
wyró¿niaj¹c¹ j¹ od in- Wodzem jest
nych w gromadzie szóstkowy wybrany

przez zuchy. Mo¿e byæ sta³y
lub zmieniaæ siê w trakcie
roku lub nawet ze zbiórki na zbiórkê.
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SYSTEM MAŁYCH GRUP

A PO CO TE SZÓSTKI?
Zuchy
ucz¹ siê wspó³zawodnicZuchy ucz¹ siê
twa zarówno w szóstwspó³dzia³ania, odpokach jak i miêdzy
wiedzialnoœci, samorz¹dnoœci,
nimi.

przestrzehania norm.
DLATEGO...
pozwól zuchom na podejmowanie decyzji dotycz¹- Podzia³ gromady
cych ich szóstki umo¿liwia sprawniejsz¹
organizacjê dzia³añ na zbiórce,
dlatego wa¿ny jest w miarê
równy rozk³ad si³
w szóstkach.
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UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY
Zabawa
ma swoj¹
fabu³ê,
treœæ i
ukryty
cel(poœrednioœæ oddzia³ywañ). Pozwala na bezZbiórka zuchowa to poœrednie i trwa³e przyswojenie pozytywnych
cech i wykszta³cenie poszabawa w coœ lub
taw.
kogoœ.

W zbiórkach powinny uczestniczyæ wszystkie zuchy.

Odpowiednio dobrane
sprawnoœci i w³aœciwa
ich realizacja pozwol¹ Nie praw mora³ów, tylko
osi¹gn¹æ
zamieprzez zabawê
i w³asny
rzone
cele.
przyk³ad
ucz zuchy
w³aœciwych postaw.
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UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY

Przykładowe formy pracy:
zabawa

majsterka
kolonia zuchowa

tematyczna
zwiad
znaki, zwyczaje,
obrzêdy i tajemnice

gazetka
zuchowy

zuchowy
piosenka i pl¹s

prace po¿yteczne
teatr
gawêda

wycieczka
gry i æwiczenia
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY WIEKOWEJ
Co musisz o nas - harcerce i harcerzu wiedzieć,
zanim zaczniesz z nami pracować?
Czêsto jesteœmy
niestabilni emocjonalnie.
Mo¿emy wpadaæ ze skrajnoœci w
skrajnoœæ. Mimo to najczêœciej
odczuwamy radoœæ i dopisuje nam
poczucie humoru. Odkrywamy swój
œwiat wewnêtrzny w³¹cznie z prze¿ywaniem pierwszych zauroczeñ. Zaczynamy
d¹¿yæ do samodzielnoœci, co czêsto rodzi konflikty, szczególnie z rodzicami.
Zaczynamy patrzeæ na nich krytycznie. Nawi¹zujemy pierwsze przyjaŸnie,
które opieraj¹ siê na wspólnym spêdzaniu czasu i zainteresowaniach. Mamy
poczucie solidarnoœci z grup¹, nawi¹zujemy œcis³e kontakty z rówieœnikami. Choæ ch³opaki jeszcze nie bardzo interesuj¹ siê dziewczynami,
to one próbuj¹ zwróciæ na siebie ich uwagê, co czêsto prowadzi
do konfliktów miêdzy nami. Rozwijaj¹ siê nasze uczucia
wy¿sze oraz stajemy siê wra¿liwi na piêkno. Do siebie
samych mamy stosunek emocjonalny, ale d¹¿ymy do samopoznania. Czêsto porównujemy
siê z innymi pod k¹tem wygl¹du
czy zachowania.
Zarówno u dziewcz¹t jak i u ch³opców
nastêpuje tzw. skok pokwitaniowy, czyli
okres przeyspieszonego rozwoju fizycznego:
koœæca, miêœni, narz¹dów wewnêtrznych,
rozrodczych i wtórnych cech p³ciowych.
Ten skok powoduje ogólne os³abienie
organizmu,
Nasz intelekt intensywnie siê
rozwija. Rozumiemy przenoœnie i symbole.
Zaczynamy byæ refleksyjni i krytyczni.
Odczuwamy potrzebê poznania siebie i œwiata. Nasze zainteresowania zaczynaj¹ mieæ
powa¿ny charakter.
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

HARCERSTWO - PRZYGODA ŻYCIA

PO CO?

PAMIĘTAJ O:

pomoc we wszechstronnym
rozwoju każdemu, kto
przyjdzie do drużyny

zwiększaniu trudności zadań
podejmowaniu nowych form
aktywności
stopniach i sprawnościach
duchowym
harcerskich

fizycznym

technikach harcerskich
zadaniach zespołowych

społecznym

emocjonalnym

propozycjach programowych
intelektualnym

harcerstwo ma pomagać w zdobywaniu umiejętności
funkcjonowania we współczesnym świecie!!!
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

PRÓBA HARCERZA

Trwa 3-6 miesiêcy

Tylko osoby, które spe³niaj¹ wymagania, których postawa jest zgodna z ide¹
próby mog¹ zostaæ harcerzami i z³o¿yæ Przyrzeczenie Harcerskie.

Zawiera dwa elementy:

sprawdzenie, na czym w praktyce
polega harcerskie dzia³anie

poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie
wartoœci zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, przedstawionych przez harcerskie
symbole

Poka¿ im na czym polega harcerstwo: gra,
wspó³zawodnictwo, kodeks postêpowania.

STOPNIE HARCERSKIE
ochotniczka - młodzik
tropicielka - wywiadowca
obok sprawnoœci, s¹
podstaw¹ programu te stopnie opieraj¹ siê
pracy dru¿yny
na woli i potrzebie
poznania i prze¿ycia
harcerskiej przygody
19

Stopnie pomagaj¹ we
wszechstronnym rozwoju,
dlatego do wymagañ
trzeba opracowaæ konkretne,
zindywidualizowane zadania!

PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

SPRAWNOŚCI
W tej grupie
wiekowej zdobywa
siê sprawnoœci

* i **

i
c
œ
no
w
a e: sprawdzaj¹
r
p
s erz mo¿liwoœci
c
j¹ harc
a
w i
odkrywaj¹
y
b
o rki
nowe
d
zdobywaj¹
zainteresowaZ rce
konkretn¹
nia
ha
wiedzê

SPRAWNOŒÆ TO ...
œwiadectwo tego, ¿e coœ
potrafiê zrobiæ, posiadam pewn¹
umiejêtnoœæ, jestem specjalist¹
w jakiejœ dziedzinie

ucz¹ siê zaradnosci, przedsiêbiorczoœci
i rzetelnoœci

ucz¹ siê
szacunku dla
ludzkiej
rozwijaj¹
pracy
swoje
zdolnoœci

ZADANIA ZESPOŁOWE
Po co?
Etapy
Przyk³ady
ucz¹ wspó³pracy,
wspó³dzia³ania,
umiejêtnoœci podporz¹dkowania swoich
pragnieñ celom zespo³u, odpowiedzialnoœci,
rzetelnoœci

planowanie,
wykonanie,
ocena
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przygotowanie zbiórki
lub jej fragmentu
akcja zarobkowa
nabór do dru¿yny
wykonanie urz¹dzenia
obozowego
zorganizowanie zabawy
dla dzieci

system małych grup
Co to?
Co wyró¿nia zastêp?

zespó³ 6 - 10 cz³onków
dobranych w sposób naturalny,
który ma w³asny program
dzia³ania oparty na Prawie
Harcerskim i wytycznych
organizacyjnych,
wspó³dzia³a z innymi
zastêpami

w³asna obrzêdowoœæ,
tajemnice, zwyczaje, podzia³
obowi¹zków miêdzy
funkcyjnych zastêpu

Zastêp harcerski

Dlaczego jest wa¿ny?
pomaga indywidualnie traktowaæ ka¿dego
harcerza, bo w ma³ej grupie ³atwiej dostrzec potrzeby, problemy i mocne strony
ka¿dego
w ma³ej grupie ka¿dy ma szansê siê wykazaæ, wyjœæ z inicjatyw¹ - bo nie jest
anonimowy
³atwiejsza praca w dru¿ynie
21

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY

dzia³anie zespo³owe w zastêpach
i towarzysz¹ce temu wspó³zawodnictwo. Uczestnicy walcz¹ o zwyciêstwo,
a tylko instruktorzy/dru¿ynowi
znaj¹ „prawdziwy” cel gry.

GRA
Ró¿norodne formy
pracy po³¹czone
z odpowiedni¹ fabu³¹, tajemniczoœci¹ czy obrzêdami.

K
cz a¿d
pra êœci a z
op cy ¹ t bió
i
r
osi sem dru ej g ka
¹g - ¿yn ry jes
n¹ co y , a t
æ
i j jest pl
ak j an
ch ej
ce
sz

Gr
ca³ a t
y r rwa
ok

Zbiórki musz¹ byæ ciekawe,
emocjonuj¹ce, coraz trudniejsze, musz¹ pojawiaæ siê nowe
elementy..
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UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY

REALNOŒÆ

SKUTECZNOŒÆ
(wydobycie i podkreœlenie
treœci. Czy forma pozwoli
osi¹gn¹æ cel zbiórki? Czy jest KRYTERIA
odpowiednia do treœci, które
DOBORU
ma przekazaæ?

Jakie s¹ mo¿liwoœci zastosowania
konkretnych form w danym momencie?

JAK DOBRZE DOBRAĆ FORMY PRACY?

PRZYK£ADY

zwiad
zwyczaje i obrzêdy

olimpiada sportowa
wycieczka
festiwal
piosenka
ognisko/kominek gra
gazetka
alarm
gawêda
biwak
rajd
konkurs, turniej
bieg harcerski
inscenizacja i inne formy teatralne
akcja zarobkowa

praca na rzecz innych
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1II LISTEK TABLETEK

PODSTAWY METODYKI
STARSZOHARCERSKIEJ
CHARAKTERYSTYKA

PROGRAM
I

INSTRUMENTY
METODYCZNE

GRUPY WIEKOWEJ

UCZENIE PRZEZ
DZIAŁANIE

SYSTEM

FORMY
PRACY

MAŁYCH GRUP
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY WIEKOWEJ
Co musisz o nas - harcerzu starszym, harcerce starszej wiedzieć, zanim zaczniesz ze mną pracować?
Myœlê
przede wszystkim logicznie, abstrakcyjnie oraz problemowo. Potrafiê stawiaæ hipotezy i przewidywaæ konsekwencje. Kiedy przyswajam wiadomoœci,
tworzê system wiedzy. Staram siê wzglêdnie obiektyNadal roœniemy.
wnie patrzeæ inne osoby i ich dzia³ania. Potrafiê
Nasze sylwetki
interpretowaæ stany uczuciowe oraz motywy dziaostatecznie przyjmu- ³ania. Powiêksza siê mój zasób s³ownictwa. Zwiêj¹ kszta³ty kobiece
kszam zakres moich zainteresowañ, próbujê siê w
i mêskie. U ch³opców
ró¿nych dziedzinach. Lubiê imponowaæ moimi umies³ychaæ ni¿sz¹
jêtnoœciami. Zaczynam wyobra¿aæ sobie siebie
tonacjê g³osu.
w przysz³oœci-w roli ¿yciowej, karierze
zawodowej.
Pe³nienie nowych
ról spo³ecznych
wywo³uje u nas silne
napiêcia emocjonalne.
Jesteœmy wra¿liwi na ocenê i krytykê. Mamy silnie rozwiniête idea³y, marzenia i oczekiwania, co wi¹¿e siê z nasz¹
potrzeb¹ czynu, przygody a tak¿e ekspresji w postaci pamiêtnika czy zwierzeñ. Nadal potrzeba samodzielnoœci rodzi konflikty, co pog³êbia silna przynale¿noœæ do grup rówieœniczych,
które s¹ dla nas wa¿ne, identyfikujemy siê z nimi poprzez
strój, styl zachowania, s³ownictwo. Mamy swoich zaufanych przyjació³. Rodzice nie s¹ dla nas ju¿ najwa¿niejszymi autorytetami. Bardzo interesuje nas p³eæ
przeciwna. Jesteœmy wra¿liwi na piêkno, chêtnie podejmujemy siê dzia³alnoœci spo³ecznej. Szukamy wzorów, którym staramy
siê dorównaæ. Odczuwamy w³asn¹ indywidualnoœæ, jesteœmy zdolni do refleksji, analizu jemy w³asne prze¿ycia, stawiamy sobie
wymagania.
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

ZAWIERA

zadania prób na stopnie harcerskie
zainteresowania harcerzy i harcerek
poszukiwanie pól dzia³ania i sfer
aktywnoœci

uwzglêdnia potrzebê
poznawania i poszukiwañ

rozwija zainteresowania
i zak³ada ich zmiennoœæ

JEST CA£OŒCI¥, A NIE SERI¥ NIEPOWI¥ZANYCH ZE SOB¥ DZIA£AÑ.
MUSI BYÆ ZGODNY Z PRAWEM
HARCERSKIM, Z METOD¥ HARCERSK¥
I OPARTY NA SYSTEMIE ZASTÊPOWYM!!!
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

stopnie harcerskie
ich wymagania realizowane s¹ zarówno na
zbiórkach jak i indywidualnie

pionierka - odkrywca
samarytanka - æwik
Do wymagañ próby ka¿dy harcerz uk³ada swoje konkretne
zadania spe³niaj¹ce te wymagania.

sprawności
æwicz¹
zaradnoœæ
i rzetelnoœæ

zdobyta i udowodniona
umiejêtnoœæ, któr¹ harcerka b¹dŸ harcerz potrafi
pos³u¿yæ siê w razie potrzeby.

Ma byæ
wyzwaniem,
trzeba siê posNa tym taraæ, aby j¹
zdobyæ
etapie zdobywa
siê sprawnoœci
** i ***
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PROGRAM I INSTRUMENTY METODYCZNE

projekt starszoharcerski
CO TO?
sposób uczenia harcerzy
dzia³ania w zespole,
podejmowania decyzji
i odpowiedzialnoœci.
okazja do wyæwiczenia dobrego
planowania, realizacji i podsumowania dzia³ania.
zadanie zespo³owe dobrowolnie
zainicjowane przez sam zespó³
³¹czy zadanie indywidualne
z zespo³owym

ZASADY
wa¿niejsze jest JAK jest
wykonywany, a nie CO
jest wykonywane
punktem wyjœcia jest
jakieœ zamierzenie, podjêcie jakiejœ inicjatywy,
wytyczenie jakiegoœ
celu w grupie
trwa nie d³u¿ej jak
pó³ roku

ETAPY
zainicjowanie projektu
przez zespó³
dyskusja i wybór konkretnej propozycji
wspólne opracowanie
planu realizacji projektu (indywidualizacja zadañ)
wykonywanie projektu
ukoñczenie projektu

wykorzytuje indywidualne
talenty do wspólnego celu

podsumowanie - publiczna prezentacja,
pokaz itd.
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dokonana przez zespó³
ocena zrealizowanego
projektu

system małych grup
Co wyró¿nia zastêp?

Co to?

w³asna obrzêdowoœæ,
tradycje, zwyczaje, historia,
podzia³ obowi¹zków miêdzy
funkcyjnych zastêpu, wiêksza
samodzielnoœæ w dzia³aniu

zgrana grupa m³odych
ludzi, którzy siê znaj¹,
prze¿yli razem kilka
obozów, biwaków,
przygód.

Zastêp harcerzy
starszych

Czym siê ró¿ni od zastêpu
harcerskiego m³odszego?
Wiêksza odpowiedzialnoœæ za
zastêp, wspólne ustalenie planu
pracy, rozwój samorz¹dnoœci, wyGrupy zadaniowe - doraŸnie miana w³asnych doœwiadczeñ,
dzia³aj¹ce grupy w dru¿ynie wiedzy i umiejêtnoœci, szukanie
starszoharcerskiej powo³ane pasji, zainteresowañ, pola
do wykonania konkretnego s³u¿by.
zadania.
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UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY
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szukiwa nie
w³asnej drogi

w³asnych zainteresowañ

ró¿nych pól
dzia³ania

prawdy o sobie, swoich
pogl¹dów, wartoœci

wolnoœci i niezale¿noœci
myœlenia
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UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE I FORMY PRACY

s³u¿ba
pantomima

PRZYK£ADOWE
gry terenowe

FORMY

projekt
starszoharcerski

zwyczaje,
obrzêdy

PRACY
gry zespo³owe
dyskusja
pionierka

wystawa

s¹d nad problemem

ognisko, kominek

zadanie zespo³owe
impreza na orientacjê
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1V LISTEK TABLETEK

PODSTAWY METODYKI
WĘDROWNICZEJ
CHARAKTERYSTYKA

PROGRAM I

GRUPY WIEKOWEJ

INSTRUMENTY
METODYCZNE
FUNCJONOWANIE
DRUŻYNY I

SYSTEM

FORMY
PRACY

MAŁYCH GRUP
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SPECYFIKA METODYKI
WĘDROWNICZEJ
stale obecny w ¿yciu
dru¿yny wêdrowniczej
rozwiniêcie myœli zawartych
w Prawie Harcerskim.
inspiracja do
pracy nad sob¹
KODE

KS
WĘDROWNICZY

WYJD W ŒWIAT,
ZOBACZ, POMYŒL POMÓ¯ CZYLI DZIA£AJ

opis odpowiedzialnej,
wra¿liwej i aktywnej
postawy wobec ludzi i œwiata

WĘDROWNICZA
DEWIZA
praca nad sob¹
szukanie miejsca
w spo³eczeñœtwie
s³u¿ba

ZASADY PRACY
WĘDROWNICZEJ

nakaz aktywnoœci
i s³u¿by
zaproszenie do pracy nad
sob¹, do szukania miejsca
w spo³eczeñstwie

noszony po przebyciu próby
wêdrowniczej na lewym
pagonie munduru

NARAMI
ENNIK
WĘDROW
NICZY

symbol wejœcia do
grupy, wyró¿nia wêdrowników
od innych grup wiekowych

œwiadectwo pracy nad sob¹
i harcerskiej dojrza³oœci
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SYMBOLIKA WĘDROWNICZA WĘDROWNICZA WATRA
si³a rozumu
d¹¿enie do wiedzy i rozwijanie intelektu

si³a cia³a

si³a ducha

dba³oœæ o zdrowie
i tê¿yznê fizyczn¹

kszta³towanie
charakteru,
d¹¿enie do
prawdy i Boga

s³u¿ba

praca nad sob¹

szukanie swojego miejsca w spo³eczeñstwie
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY WIEKOWEJ
Co musisz o mnie wędrowniku wiedzieć,
zanim zaczniesz ze mną pracować?
Moja sylwetka jest ju¿ ukszta³toWi¹¿ê wiadomoœci z ró¿nych
wana, osi¹gn¹³em dojrza³oœæ p³ciow¹. Mój
dziedzin i osi¹gam maksymaln¹
organizm jest sprawny i odporny. Chêtnie
zdolnoœæ przyswajania wiedzy. Wyci¹- aktywnie spêdzam czas, jestem gotowy
gam wnioski z podanych faktów, prze- na wyczyn, podjêcie próby w³asnych si³
widujê rezultaty okreœlonych dzia- i mo¿liwoœci, pokonywanie s³aboœci. Chê³añ. Korzystam z doœwiadczenia.
tnie sprawdzê siê w ró¿nych dziedzinach
Powa¿nie traktujê moje zainteresosportu.
wania i poœwiêcam im wiêksz¹ iloœæ
czasu. Czêsto s¹ one zwi¹zane z
wyborem mojej przysz³ej drogi
¿yciowej
Kszta³tuj¹
siê moje idea³y.
Potrafiê krytyczne oceniæ wartoœci spo³eczne
i polityczne, dojrzewa moja
osobowoœæ. Zaczynam byæ
œwiadomy moich celów i zadañ ¿yciowych. Nadal
moja wiêŸ z rodzicami jest os³abiona, potrzebujê
autonomii. W okresie doros³oœci kontakty z rodzicami zaczynaj¹ siê równowa¿yæ. Coraz bardziej interesujê siê p³ci¹ przeciwn¹. Utrwalaj¹ siê moje
przyjaŸnie. Pe³niê ró¿ne role spo³eczne. Normuje
siê mój system wartoœci i postaw spo³ecznych,
rozwa¿am ró¿ne pojawiaj¹ce siê problemy moralne.
Znam moje wady i zalety,
zaczynam dostrzegaæ siê w roli
doros³ego, moja samoocena staje
siê dojrza³a. Pojawiaj¹ siê
pytania natury
egzystencjalnej.
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PROGRAM DRUŻYNY
Program zale¿y od potrzeb cz³onków
dru¿yny oraz potrzeb najbli¿szej
spo³ecznoœci

zadania musz¹ byæ ambitne - WYCZYN
program jest tworzony i przyjmowany
przez ca³¹ dru¿ynê

WA¯NE ELEMENTY
PROGRAMU DZIA£ANIA DRU¯YNY:
s³u¿ba

korzystanie z propozycji
innych dru¿yn

inspiracje programowe
program hufca

wyczyn

Kierunki pracy wêdrowniczej:
rozwój intelektualny i duchowy
zaanga¿owanie na rzecz wspólnoty lokalnej
samodzielnoœæ ekonomiczna m³odzie¿y
otwarcie na œwiat
zdrowie i kultura fizyczna
ekologia
36

INSTRUMENTY METODYCZNE

PRÓBA WÊDROWNICZA
sta³y element wejœcia do grupy
wêdrowników. Trwa do 6 miesiêcy.
kandydat ma poznaæ idee s³u¿by
i wyczynu, kodeks wêdrowniczy,
Nadanie naramiennika wêdrowniczego symbolikê wêdrownicz¹.
(po skoñczonej próbie) mo¿e byæ
po³¹czone z odnowieniem Przyrzeczenia
Harcerskiego
Osoby wstêpuj¹ce do harcerstwa po ukoñczeniu 16 roku
¿ycia ³¹cz¹ wymagania próby wêdrowniczej z prób¹ harcerki/
harcerza. Po odbyciu ich sk³adaj¹ Przyrzeczenie Harcerskie.

STOPNIE HARCERSKIE
Harcerka Orla
Harcerz Orli
stopieñ zdobywany
w wieku 16 - 18 lat

Harcerka Rzeczypospolitej
Harcerz Rzeczypospolitej
zdobywany po 18 roku ¿ycia
ukoronowanie rozwoju

zaplanowana i œwiadoma praca nad sob¹,
i doskonalenia siê harcerza
aktywne poszukiwanie swojego miejsca
w otaczaj¹cym œwiecie, s³u¿ba, podejmowanie
prób kszta³towania rzeczywistoœci, odpowiedzialnoœæ za siebie i otoczenie
37

INSTRUMENTY METODYCZNE
Poni¿ej znajduj¹ siê wa¿ne kroki na drodze wêdrowniczego
samodoskonalenia. S¹ dowodem trudu w³o¿onego przez
wêdrownika w pracê nad sob¹, a chêæ ich posiadania jest
dodatkow¹ motywacj¹ do podejmowania takiego wysi³ku

UPRAWNIENIA I ODZNAKI
daj¹ mo¿liwoœæ potwierdzenia posiadanej wiedzy
i umiejêtnoœci na zewn¹trz harcerstwa
daj¹ mo¿liwoœæ pe³nienia dalszej s³u¿by
na wielu polach aktywnoœci spo³ecznej

SPRAWNOŒCI MISTRZOWSKIE
dotycz¹ dziedzin, w których
wêdrownicy nie maj¹ mo¿liwoœci
zdobycia uprawnieñ lub odznak.
Ka¿da sprawnoœæ obejmuje wiedzê i umiejêtnoœci z konkretnj dziedziny
oraz zadania dodatkowe ustalane dla ka¿dej osoby zdobywaj¹cej sprawnoœæ osobno. Zadanie powinno byæ konsultowane ze specjalistami w danym temacie oraz dru¿ynowym.
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INSTRUMENTY METODYCZNE
nauka pracy w zespole

przygotowanie do œwiadomego
podjêcia sta³ej s³u¿by

ZNAKI S£U¯B
poznanie obszarów aktywnoœci pe³nienia
s³u¿by na rzecz organizacji i spo³eczeñstwa
zdobywa siê je w patrolach zadaniowych

ETAPY
przygotowanie planu zdobywania znaku s³u¿by przez patrol
zatwierdzenie planu przez Radê Dru¿yny
realizacja zadania znaku s³u¿by (kilka miesiêcy - rok)
podsumowanie i dokonanie samooceny
przyznanie znaku przez Radê Dru¿yny

STOPNIE INSTRUKTORSKIE
nie dla wszystkich!
dla tych, którzy decyduj¹ siê
na sta³¹ s³u¿bê w ZHP
dla tych, którzy myœl¹ o dzia³alnoœci wychowawczej w ZHP
39

system małych grup
ZASTÊPY WÊDROWNICZE
Grupa blisko zwi¹zanych wêdrowników
licz¹ca 4 - 7 osób.
Posiada nazwê, obrzêdowoœæ nazwi¹zuj¹c¹
do symboliki dru¿yny.
Zastêpowego wybiera zastêp. Funkcja mo¿e byæ sprawowana przez
wszystkich cz³onków zastêpu po kolei. Rotacja zastêpowych uczy
odpowiedzialnoœci za zespó³ i podejmowania decyzji. Zastêpowy
powinien mieæ mo¿liwoœæ kierowania zastêpem przez co najmniej
4 - 5 miesiêcy.

PATROLE ZADANIOWE
Najbardziej charakterystyczny
podzia³ wêdrowników.

ie.

no

Powo³ane do zrealizowania konkretnego zadania
zespo³owego na kilka tygodni lub miesiêcy.

g¹

Na czele szef, który odpowiada za patrol
i realizacjê zadania.
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DRU¯YNA WÊDROWNICZA JAKO MA£A GRUPA
Dru¿yna licz¹ca 9 - 10 osób. Sama dru¿yna jest ma³ym zespo³em.
Nie dzieli siê na zastêpy, ale jak najbardziej mog¹ wystêpowaæ w niej
patrole zadaniowe.
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FUNKCJONOWANIE DRUŻYNY I FORMY PRACY
Dru¿yna wêdrownicza powinna opieraæ siê na wzajemnej przyjaŸni.
Brak w niej wyraŸnego podzia³u na kadrê i uczestników wszyscy odnosz¹ siê do siebie na zasadach partnerskich.

Dru¿yna wêdrownicza jest zespo³em samorz¹dnym, demokratycznie
podejmuj¹cym prawie wszystkie decyzje. Ka¿dy cz³onek dru¿yny
musi mieæ pewien wp³yw na jej kszta³t i dzia³anie.

Specyfika tej dru¿yny polega na tym, ¿e najwa¿niejsz¹ w³adz¹
jest organ demokratyczny, Powoduje to koniecznoœæ funkcjonowania
w niej KONSTYTUCJI. Okreœla ona podzia³ kompetencji
pomiêdzy dru¿ynowym a Rad¹ Dru¿yny. S³u¿y budowaniu i utrwalaniu samorz¹dnoœci, umo¿liwia branie na siebie odpowiedzialnoœci za
to, co dzieje siê w dru¿ynie, usprawnia organizacjê pracy, wprowadza
mechanizmy pomagaj¹ce godziæ sprzecznoœci lub napiêcia w dru¿ynie,
informuje o zorganizowaniu dru¿yny do dzia³ania osoby zewnêtrzne,
pomaga zrozumieæ mechanizmy demokracji.
Zbiórka konstytucyjna = zgromadzenie wszystkich cz³onków
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CO POWINNA ZAWIERAÆ KONSTYTUCJA?

Na wstêpie zapisy dotycz¹ce to¿samoœci dru¿yny
(numer, nazwa, bohater, barwy, miejsce dzia³ania
itd.) Ponadto zapis stanowi¹cy czym jest konstytucja dla dru¿yny oraz kiedy i dlaczego zosta³a
uchwalona
W zasadniczej czêœci wa¿ne dla dru¿yny prawa
dotycz¹ce:
- za³o¿eñ organizacyjnych - kompetencje i zasady
dzia³ania Rady Dru¿yny, kompetencje dru¿ynowego, system ma³ych grup itp.
- cz³onkowstwa w dru¿ynie - przyjmowanie nowych
cz³onków, prawa i obowi¹zki cz³onka dru¿yny
- zwyczajów i obrzêdów dru¿yny
- zasady zdobywania stopni w tym funkcjonowania
kapitu³y
Na koñcu zasady wprowadzania zmian w konstytucji

KONSTYTUCJA MUSI BYÆ ZATWIERDZONA
PRZEZ CA£¥ DRU¯YNÊ !!!
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FORMY PRACY
seminarium
s¹d nad problemem
sejmik
FORMY DYSKUSYJNE
sesja naukowa
wszechnica ZBIÓRKI DRU¯YNY
kuŸnica
WÊDROWNICZEJ
GRY STRATEGICZNE I NEGOCJACYJNE
obóz wêdrowny
sp³ywy kajakowe i rejsy ¿eglarskie
rajdy piesze WÊDRÓWKA wyprawy
rajdy ekstremalne
rajdy rowerowe
PRZEDSIÊWZIÊCIA CHOR¥GWIANE
I OGÓLNOPOLSKIE
warsztaty i kursy przygotowuj¹ce do funkcji
FORMY DOSKONAL¥CE
warsztaty i kursy specjalnoœciowe
OBOZY

ogniobranie
FORMY OBRZÊDOWE
nadanie naramiennika wêdrowniczego
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