
1 | S t r o n a

Idea stopnia – kim jest przewodnik?

Analiza idei stopnia: 

Idea stopnia Komentarz Wymagania przybliżające do realizacji idei stopnia 

Swoją postawą 
propaguje harcerski 

system wartości 
wynikający  

z Przyrzeczenia  
i Prawa Harcerskiego. 

Przewodnik jest świadomy 
wartości do jakich prowadzi 

Przyrzeczenie i Prawo 
Harcerskie.  

Nieustannie pracuje nad tym, 
aby być w tym zakresie 

wzorem do naśladowania dla 
innych.  

Wykorzystuje wartości  
do formułowania celów 

wychowawczych. 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem
Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie 
ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą.

Poznaje siebie  
i motywy swojego 

postępowania. 

Przewodnik potrafi oceniać 
swoje działania i wyciągać  

z nich wnioski. 
Tylko w ten sposób może być 

wzorem do naśladowania. 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem
Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie 
ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

Pracuje nad własnymi 
słabościami  

i rozwija zdolności. 

Przewodnik, aby mógł być 
wodzem i autorytetem 

podejmuje nieustanną pracę 
nad sobą, która jest 
dyktowana rzetelną 

samooceną. 
Nie tylko walczy ze 

słabościami, ale również 
rozwija swoje mocne strony – 

zdolności. 
Pozwala mu to na osiągnięcie 

mistrzostwa w wybranej 
dziedzinie. 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem
Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie 
ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

8. Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach
wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał minimum 
3 książki harcerskie. 

Jest wzorem dla 
harcerzy. 

Przewodnik jest autorytetem  
i wodzem w działaniu. 
Nie tylko, kiedy pracuje  

z drużyną, ale także w każdym 
innym aspekcie swojego życia 

codziennego. 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem
Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie 
ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

4. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
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We współdziałaniu  
z dziećmi i młodzieżą 
znajduje radość, umie 
być starszym kolegą  

i przewodnikiem. 

Przewodnik świadomie 
podejmuje służbę w drużynie. 
Nie tylko po to aby realizować 
swoje ambicje przewodzenia. 

Ale po to by siebie dawać 
innym. Wskazywać własnym 
przykładem ścieżkę dążenia 

do ideału. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 
b) stosowania systemu małych grup,
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek.

Bierze aktywny udział 
w życiu drużyny, 

świadomie stosując 
metodę harcerską  
i wykorzystując 

przykład osobisty  
do realizacji celów 
wychowawczych. 

Przewodnik podejmuje się 
funkcji harcerskiego 

wychowawcy i świadomie, 
oraz z pełną 

odpowiedzialnością, 
wykorzystuje do realizacji 
celów wychowawczych 

metodę harcerską.  
Przyjęte cele, ukierunkowane 

na osiągnięcie wartości 
harcerskich, nie sprowadzają 

się do pięknych słów,  
a do działania i świadczenia 

przykładem osobistym 
przewodnika. 

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 
a) stosowania instrumentów metodycznych,
b) stosowania systemu małych grup,
c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji
i podsumowania, 
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek;
oraz uczestniczył w: 
f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących
kontakt z przyrodą, 
g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy
w terenie uwzględniających współdziałanie 
i współzawodnictwo, 
i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/
drużyny i pełnił na nim funkcję. 

7. Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących
umundurowania, musztry, ceremoniału harcerskiego 
w pracy z drużyną. 

8. Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach
wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał minimum 
3 książki harcerskie. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę  
i powierzoną grupę. 

Przewodnik jest 
odpowiedzialny za złożone 

zobowiązanie.  
Świadomy jest obowiązku 

wychowawczego jaki na nim 
ciąży i robi wszystko żeby 

odpowiednio się 
przygotowywać do jego 
bieżącego wypełniania. 

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 
b) stosowania systemu małych grup
c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji
i podsumowania 
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek
oraz uczestniczył w: 
h) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form
wsparcia działalności gromady/drużyny 
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i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska
gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję 
j) prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania
gromady/drużyny 
k) współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami,
szkołą, itp. 

7. Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących
umundurowania, musztry, ceremoniału harcerskiego 
w pracy z drużyną. 

Współtworzy 
hufcową wspólnotę. 

Przewodnik bierze udział  
w życiu hufca. Jako instruktor 
stara się włączyć w aktywność 
zespołów działających na tym 

szczeblu struktury. 

5) Bierze udział w życiu hufca.

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej oraz uczestniczył w: 
i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska
gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję. 

Ma świadomość 
wychowawczej roli 

służby w harcerstwie. 

Przewodnik potrafi 
wykorzystywać służbę jako 
podstawę społecznej pracy 
drużyny harcerskiej. Służbę  

w drużynie traktuje jako punkt 
wyjścia do ukształtowania  

w harcerzach potrzeby 
działania na rzecz innych. 
Sam świadomie podejmuje 

służbę w swoim środowisku. 

3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu
obowiązków wynikających z przynależności do różnych 
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko 
zawodowe). 

4. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.

6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby
w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą 
w wybranej grupie wiekowej oraz uczestniczył w: 
k) współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami,
szkołą, itp. 

Wnioski – sylwetka przewodnika: 

Kim jest 
przewodnik? 

Co to znaczy? 

Wychowawcą 

ZNA I ROZUMIE MISJĘ ZHP ORAZ HARCERSKI SYSTEM WYCHOWANIA: 
NA ICH PODSTAWIE FORMUŁUJE CELE WYCHOWAWCZE 

Świadomy jest wartości wynikających z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego: 
wie do jakiego ideału powinien dążyć. 

Umie stosować metodę harcerską: wie jak prowadzić innych do ideału. 

Świadomie wykorzystuje służbę: jako podstawę programu harcerskiego. 

Autorytetem 

DRUŻYNA:  
PODSTAWOWE POLE DZIAŁANIA PRZEWODNIKA 

Świadomy jest wagi przykładu osobistego w pracy z członkami drużyny. 

Z tego powodu świadomie i nieustannie pracuje nad sobą. 

Wodzem 

Pełni rolę starszego brata i przewodnika. 

Aby robić to skutecznie osiągnął mistrzostwo w wybranej dziedzinie. 

Świadomy jest odpowiedzialności związanej z prowadzeniem pracy wychowawczej. 

Członkiem 
wspólnoty 

instruktorskiej 

Czynnie uczestniczy w życiu środowiska instruktorskiego, 
w którym działa jego drużyna. 
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Jak wymagania realizują drogę do osiągnięcia idei stopnia? 

L.p. Wymagania Idea stopnia 
Wymagania, które można dołączyć 

(przykłady) 
Wskazówki/przykładowe zadania 

1. 

Kształtuje własną 
osobowość zgodnie  

z Prawem Harcerskim,  
w tym dokonał samooceny 
i na tej podstawie ułożył  

i konsekwentnie realizował 
plan swojego rozwoju. 

Swoją postawą propaguje 
harcerski system wartości 

wynikający z Przyrzeczenia 
i Prawa Harcerskiego. 

Poznaje siebie i motywy 
swojego postępowania. 

Pracuje nad własnymi 
słabościami i rozwija 

zdolności. 

Jest wzorem dla harcerzy. 

Zachowuje właściwe proporcje  
w wypełnianiu obowiązków 

wynikających z przynależności  
do różnych grup społecznych 

(rodzina, szkoła, drużyna, 
środowisko zawodowe). 

Jako uzupełnienie do ułożenia  
i realizacji planu własnego rozwoju. 

Zwrócenie uwagi na aktywność  
w różnych grupach społecznych  

i równomierny rozwój  
na polu każdej z nich. 

Aby wymaganie mogło zostać zrealizowane istnieje potrzeba 
głębokiego zrozumienia zapisów PiPH, na poziomie przyszłego 

wychowawcy, ponieważ zrozumienie wartości harcerskich świadczyć 
będzie o jakości wychowawczej działania przyszłego drużynowego. 
Wymaganie dąży do zmiany w przyszłym przewodniku, która ma 
być determinowana przez zbliżenie się do wartości, do których 

prowadzi Prawo Harcerskie. Należy zwrócić uwagę na poszerzoną 
samoocenę: ja kontra to co jest zapisane w PH. Wyznaczyć sobie ten 
zakres punktów prawa, z którym nie mamy problemu, i ten, nad 

którym musimy popracować. I na podstawie takiej analizy określić 
zadania (tzw. plan rozwoju), które doprowadzą do pożądanego celu. 

Warto zwrócić uwagę na różne sfery rozwoju indywidualnego: 
intelektualną, duchową, fizyczną, emocjonalną, społeczną. 

Propozycje zadań: 
[wyszczególnione zostały propozycje zadań, które realizują 

również inne wymagania, zgodnie z kolumną po lewej stronie] 

 Zdobędę stopień HO.

 Samodzielnie napiszę komentarz do prawa harcerskiego
skierowany do wędrowników.

 Zorganizuje kuźnicę dla wędrowników dotyczącą
wybranego punktu PH: … .

 Ułożę własny kryształ wartości. Porównam go
z wartościami, do których prowadzi prawo harcerskie.

 Zrobię analizę punktów prawa harcerskiego w odniesieniu
do mojej osoby. Wyznaczę dwa punkty, z których
przestrzeganiem mam największy problem i podejmę się
zadania w celu zniwelowania tych braków. [można od razu
wpisać zadania do konkretnych punktów prawa]

 Ułożę plan własnego rozwoju na podstawie samooceny
mojego zaangażowania w działanie grup społecznych, do
których należę, oraz moich problemów z przestrzeganiem
prawa harcerskiego. Zwrócę uwagę na wszystkie 5 sfer
wychowania: intelektualną, duchową, emocjonalną,
społeczną, fizyczną.
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L.p. Wymagania Idea stopnia 
Wymagania, które można dołączyć 

(przykłady) 
Wskazówki/przykładowe zadania 

2. 
Pogłębia swoją wiedzę 

i rozwija swoje 
zainteresowania. 

Poznaje siebie i motywy 
swojego postępowania. 

Pracuje nad własnymi 
słabościami i rozwija 

zdolności. 

Jest wzorem dla harcerzy. 

We współdziałaniu 
 z dziećmi i młodzieżą 

znajduje radość, umie być 
starszym kolegą  

i przewodnikiem. 

Wiedzę zdobytą 
w harcerskiej literaturze 
i mediach wykorzystał 

w pracy wychowawczej.  
Przeczytał minimum 
3 książki harcerskie. 

Jako pogłębianie swojej wiedzy 
harcerskiej i zwrócenie uwagi na to, 

że harcerstwo nierzadko zajmuje 
miejsce innych zainteresowań przez 

czas jaki jest poświęcany na 
aktywność na tym polu.  

A rzadko poświęca się czas na 
zagłębienie się w literaturę 
harcerską/o harcerstwie. 

Celem wymagania jest zwrócenie uwagi na wagę samorozwoju.  
W formułowaniu zadań realizujących to wymaganie należy zwrócić 

uwagę na to, by zadania odnosiły się także, a może przede 
wszystkim, do zainteresowań pozaharcerskich. Takich, które 

umożliwiają dotarcie do mistrzostwa w tej dziedzinie. Może to dziać 
się zarówno w zakresie poszerzania wiedzy, jak i umiejętności. 

Propozycje zadań: 

 Zdobędę stopień HO.

 W celu pogłębienie mojego zainteresowania … wezmę
udział w … [wpisać formę doskonalącą]. Umiejętności,
które wyniosę wykorzystam podczas samodzielnie
prowadzonej zbiórki dla … .

 Regularnie będę samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu
… . W tym celu przeczytam minimum … pozycji – książek
lub innej literatury fachowej. 

 Nauczę się … .
Umiejętność tą wykorzystam do zrobienia … .

 Zdobędę uprawnienia … .

 Wezmę udział w warsztatach/kursie/konferencji dotyczącej
… . Wybiorę i przeczytam jedną książkę, która pomoże mi
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematycznego 
warsztatów/kursu/konferencji. 

3. 

Zachowuje właściwe 
proporcje  

w wypełnianiu obowiązków 
wynikających  

z przynależności  
do różnych grup 

społecznych (rodzina, 
szkoła, drużyna, środowisko 

zawodowe). 

Poznaje siebie i motywy 
swojego postępowania. 

Pracuje nad własnymi 
słabościami i rozwija 

zdolności. 

Jest wzorem dla harcerzy. 

We współdziałaniu  
z dziećmi i młodzieżą 

znajduje radość, umie być 

Odnośnik do wymagania 1. 

Celem wymagania jest zwrócenie uwagi na równowagę w życiu 
codziennym. Ważne jest, aby nie zaniedbywać obowiązków jakie 
wynikają z przynależności do różnych grup społecznych, i aby po 
dokonanej samoocenie funkcjonowania w tych grupach dążyć do 

zniwelowania znaczących dysproporcji między nimi. 

Propozycje zadań: 

 Zdobędę stopień HO.

 Zrobię analizę mojego funkcjonowania w grupach
społecznych na podstawie koła życia. Zaplanuje po jednym
działaniu w każdej grupie, które pomoże mi zachować
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L.p. Wymagania Idea stopnia 
Wymagania, które można dołączyć 

(przykłady) 
Wskazówki/przykładowe zadania 

starszym kolegą  
i przewodnikiem. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma świadomość 
wychowawczej roli służby 

|w harcerstwie. 

proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających  
z przynależności do nich. [można od razu wpisać zadania, 
do konkretnych grup] 

 Planując swój tydzień znajdę czas na aktywność w każdej
z grup społecznych, do których należę.

4. 
Podejmuje stałą służbę 
w swoim harcerskim 

środowisku. 

Jest wzorem dla harcerzy. 

Ma świadomość 
wychowawczej roli służby 

w harcerstwie. 

Uczestniczył we 
współpracy ze środowiskiem 

działania – rodzicami, szkołą, itp. 
Jako współpraca z szeroko 

rozumianym środowiskiem działania 
– nie tylko środowiskiem

wewnętrznym, czyli harcerskim, 
bliskim (rodzicami czy szkołą przy 

której działa drużyna),  
ale również środowiskiem dalszym - 
lokalnym, w ramach którego działa 

drużyna np. z instytucjami 
kulturalnymi, społecznymi itp., które 

funkcjonują na terenie miasta.  
Na podstawie takiej współpracy 
można wyznaczyć naturalne pole 

służby, które pozwoli na oddźwięk 
społeczny działania drużyny 
harcerskiej, bez sztucznego 
poszukiwania pół służby. 

Celem wymagania jest zwrócenie uwagi na rolę służby  
w wychowaniu harcerskim. Na poziomie instruktorskim to ma być 

służba podejmowana świadomie. Służba, która odpowiada na realne 
potrzeby środowiska – pozaharcerskiego. Nie należy rozpatrywać 

służby tylko jako pełnienia funkcji w drużynie harcerskiej. Natomiast 
trzeba zwrócić uwagę na to, by podejmowana służba była dawaniem 
siebie innym. W ten sposób przyszły instruktor będzie wiedział jak 
potraktować służbę w ramach codziennej pracy drużyny i naturalnie 

wpleść potrzebę jej pełnienia w harcerzy. 

Propozycje zadań: 

 Podejmę się stałej służby (przez okres …) na rzecz … [np.
domu dziecka, domu opieki społecznej itp.].

 Nawiążę współpracę z … w celu pozyskania … na …
[trzeba pamiętać o tym, że jest to służba – nie tylko
realizacji własnego celu, czy celu drużyny, ale przede
wszystkim danie coś od siebie innym].

 Zdobędę z zespołem zadaniowym znak służby … .
Będę odpowiedzialna za koordynowanie współpracy z … .



Materiał pomocniczy dla opiekuna próby na stopień przewodnika/przewodniczki 
phm. Judyta Komenda 
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5. Bierze udział w życiu hufca. 
Współtworzy hufcową 

wspólnotę. 

Uczestniczył w: 
organizacji obozu (kolonii) lub 
zimowiska gromady/drużyny 

i pełnił na nim funkcję. 
W sytuacji, kiedy drużyna  

ze względów formalnych nie jest  
w stanie pojechać na samodzielny 

obóz, i dołącza się do obozu 
organizowanego przez hufiec. 

Jednocześnie nie tylko bierze udział 
w jego organizacji i pełni na nim 

funkcję, ale także kreuje 
najważniejsze wydarzenie hufcowe 

na koniec roku harcerskiego. 

Wymaganie wskazuje na rolę instruktora – harcerskiego 
wychowawcy w organizacji, we współtworzeniu wspólnoty hufca. 

Istotna jest tu także rola opiekuna, który może wprowadzić 
podopiecznego w działanie hufca i razem z nim podjąć się działania 

na rzecz jego wspólnoty. W szczególności, że większość  
z otwierających stopień do tej pory nie miała kontaktu z aktywnością 

na tym szczeblu struktury. 

Propozycje zadań: 

 Wezmę udział w pracach zespołu … [wpisać nazwę zespołu
hufcowego, w którego działalność może włączyć się osoba
bez stopnia instruktorskiego].

 Zorganizuję dla … [określić grupę odbiorców, np. drużyn
harcerskich, wędrowników] … [określić formę, np. grę
miejską] z okazji … [warto wybrać okoliczność, która będzie
odpowiadała kalendarzowi imprez hufcowych].

 Wezmę udział w organizacji wydarzenia hufcowego
[konkretna nazwa]. Wezmę udział w pracy zespołu …
[np. programowego], w ramach którego będę
odpowiedzialna za … .

 Wezmę udział w organizacji obozu hufcowego w … .
Wezmę udział w pracy zespołu … [np. programowego],
w ramach którego będę odpowiedzialna za … .

6. 

W trakcie minimum 9-
miesięcznej aktywnej służby  

w gromadzie/drużynie 
wykazał się umiejętnością 

pracy wychowawczej 
metodą harcerską z dziećmi 

lub młodzieżą  
w wybranej grupie wiekowej, 

w tym umiejętnościami: 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności za pracę 

i powierzoną grupę. 

Wiedzę zdobytą 
w harcerskiej literaturze 
i mediach wykorzystał 

w pracy wychowawczej. Przeczytał 
minimum 

3 książki harcerskie. 
Wykorzystanie motywacji jaką jest 
systematyczna praca z drużyną do 
pogłębienie treści związanych nie 

Drużyna jako najważniejsze pole realizacji zadań próby 
przewodnikowskiej. Dzięki zaangażowaniu w jej pracę mamy 

możliwość przećwiczenia w praktyce zadań wychowawcy 
harcerskiego. 

Propozycje zadań: 

 Przygotuje się do pełnienia funkcji przybocznego/
drużynowego w drużynie … [wpisać nazwę drużyny
z uwzględnieniem pionu metodycznego]. W tym celu
wezmę udział w kursie przybocznych/drużynowych.
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tylko z jej funkcjonowaniem, ale 
także wzbogacenie treści 

przekazywanych w ramach 
prowadzonych zbiórek  

(poszerzanie swojej wiedzy  
z danego zakresu). 

 Swoją wiedzę w zakresie pełnionej funkcji poszerzę czytając
… .

a) stosowania
instrumentów 
metodycznych 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Wykazał się umiejętnością 
tworzenia programu 
gromady/drużyny, 

jego realizacji  
i podsumowania oraz 

prowadzeniu dokumentacji 
niezbędnej do działania 

gromady/drużyny. 
Jako oparcie przygotowywanego 

planu pracy drużyny o zdobywane 
przez jej członków instrumenty 
metodyczne – w szczególności 

stopnie harcerskie. Aby umożliwić 
harcerzom zdobywanie stopni na 

zbiórkach, w toku normalnej pracy 
drużyny w ciągu roku harcerskiego. 
Aby skutecznie ułożyć plan pracy, 

należy systematycznie prowadzić np. 
ewidencje stopni i sprawności  

w drużynie i ewaluacje 
poszczególnych, zrealizowanych 

założeń. Tym samym jest to bieżące 
prowadzenie dokumentacji drużyny. 

Wymaganie, które ma na celu przygotowanie do wykorzystywania 
instrumentów metodycznych w bieżącej pracy drużyny oraz 

uświadomienie ich wagi w rozwoju harcerzy – konieczności ich 
stosowania. Wprowadzenie instrumentów metodycznych pozwala 

jednocześnie przećwiczyć wszystkie elementy i cechy metody 
harcerskiej. Ważne jest, aby stosowanie instrumentów było 

systematyczne i odbywało się w drużynie regularnie, a wręcz żeby jej 
działanie było na nich całkowicie oparte, a nie sprowadzane do 

sprawy indywidualnej jej członków. 

Propozycje zadań: 

 Będę prowadzić ewidencję stopni i sprawności w drużynie.

 Pełniąc funkcję zastępowej dopilnuje, aby każda z dziewcząt
w ciągu bieżącego roku harcerskiego zdobyła przynajmniej
dwie sprawności.

 Wezmę udział w warsztatach dotyczących pracy
z instrumentami metodycznymi. Na jego podstawie
dokonam analizy procesu zdobywania stopni i sprawności
w drużynie i wprowadzę/zasugeruje na Radzie Drużyny
niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania
poprawki.

 Zostanę opiekunem na stopień harcerski. Będę regularnie
pracować ze swoją podopieczną.

 Razem z drużynową dokonam ewaluacji planu pracy, na
jego podstawie wyznaczę cele na nowy rok harcerski
i zaplanuje działania realizujące poszczególne wymagania na
stopień harcerskie dla metodyki … . Dokonam jego
okresowego podsumowania.
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b) stosowania systemu
małych grup 

We współdziałaniu  
z dziećmi i młodzieżą 

znajduje radość, umie być 
starszym kolegą  

i przewodnikiem. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Uczestniczył w: 
organizowaniu oraz 

przeprowadzeniu gier 
i form pracy w terenie 

uwzględniających współdziałanie 
i współzawodnictwo. 

Jako naturalne wykorzystanie,  
do realizacji określonych celów 

wychowawczych, współdziałania  
i współzawodnictwa w pracy 

zastępów (jako jednego  
z elementów metody harcerskiej). 

Wymaganie, które ma na celu wskazanie podstawowej formy pracy 
odbywającej się w ramach drużyny harcerskiej – pracy zastępami. 
Każde działanie zawarte w próbie, odnoszące się do aktywności  

w drużynie, powinno uwzględniać aktywność zastępów. Bez względu 
czy będzie to zbiórka całej drużyny, czy zastępów. Warto w ramach 

praktyki podczas próby umożliwić współprowadzenie Zastępu 
Zastępowych (wraz z drużynowym, który stoi na jego czele). 

Naturalnie wtedy poddajemy się „sprawdzianowi” na starszego brata 
czy przewodnika, mistrza harców, którego można naśladować. 

Propozycje zadań: 

 Będę prowadzić zbiórki Zastępu Zastępowych dotyczące …
[wpisać temat zbiórek szkoleniowych].

 Będę prowadzić zbiórki zastępu … [skonkretyzować].

 Przygotuję cykl zbiórek dla drużyny … [określić temat]
uwzględniający współdziałanie i współzawodnictwo
zastępów.

 Zorganizuje dla swojej drużyny Turniej Zastępów. Opracuje
zadania dla zastępów oraz będę odpowiedzialna za
przeprowadzenie potyczek zastępów, w ramach których
znajdzie się przynajmniej jedna gra.

c) tworzenia programu
gromady/drużyny, 

jego realizacji  
i podsumowania 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Odnośnik do wymagania 6a. 

Wymaganie, które ma na celu nauczenia się w praktyce skutecznego 
planowania i zwrócenia uwagi na jego celowość. Podczas próby  

i aktywności w drużynie warsztatowe przećwiczenie jednej z podstaw 
pracy drużyny – wychowawczej celowości jej działania, a nie 
animacji czasu wolnego. Poniekąd również podsumowanie 

pozostałych wymagań zawartych w punkcie 6, jako elementów 
składowych programu drużyny. 

Propozycje zadań: 

 Wezmę udział w pracach Rady Drużyny dotyczących planu
pracy drużyny. Będę odpowiedzialna za przynajmniej dwa
wydarzenia z kalendarza drużyny. Po ich zakończeniu
dokonam ewaluacji i stworzę listę wskazówek po
ewaluacyjnych.
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 Wezmę udział w ramach kursu drużynowych w zajęciach
dotyczących planowania pracy drużyny. Na ich

podsumowanie stworzę wskazówki dotyczące skutecznego 
planowania oraz przykładowy plan pracy. 

 Stworzę całoroczny cykl zbiórek dla drużyny, który będzie
odpowiedzią na potrzeby mojej drużyny. Podczas Rady
Drużyny zaprezentuje swoją propozycję.

d) pracy z Prawem
i Przyrzeczeniem / 
Prawem i Obietnicą 

Swoją postawą propaguje 
harcerski system wartości 

wynikający z Przyrzeczenia 
i Prawa Harcerskiego. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską 
 i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Odnośnik do wymagania 6e. 

Wymaganie, które wykorzystuje znajomość harcerskich ideałów – 
wartości, jakie są zawarte w PiPH. Wskazanie na różnice w formach 
pracy z wartościami – inne na poziomie wędrowniczym, a inne na 

poziomie pracy z poszczególnymi metodykami. Wykorzystanie 
znajomości wartości do dostosowania ich do poziomu harcerzy  

w drużynie. Determinuje nam to konieczność  
rzeczywistej refleksji nad zapisami PiPH. 

Propozycje zadań: 

 Przygotuję i przeprowadzę zbiórkę/cykl zbiórek dla
zastępu/ zastępu zastępowych/drużyny dotyczący
wybranego punktu prawa harcerskiego/prawa harcerskiego.
[warto określić formę w jakiej zostanie przeprowadzona
zbiórka]

 Wykonam z zastępem wędrowniczym kryształ wartości
Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz porównam go
z wartościami, do których prowadzi prawo harcerskie.

 Zorganizuje grę miejską dla harcerzy dotyczącą Prawa
Harcerskiego. Grę oprę na potencjale miejsca, w którym
działa drużyna, np. wykorzystując nazwy ulic, które mogą
nakierować na wartości przekazywane przez poszczególne
prawa – „Miasto prawa”.

 Zainicjuje w drużynie całoroczny cykl zbiórek dla harcerzy
starszych, w którym wykorzystam sylwetki 10 bohaterów,
którzy mogą być uważani za wzorce do naśladowania
w wypełnianiu poszczególnych punktów prawa
harcerskiego – „Bohaterowie prawa”.
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 Zorganizuje przegląd teatralny, którego tematyka dotyczy
wybranych punktów prawa harcerskiego.

e) samodzielnego
prowadzenia zbiórek 

We współdziałaniu  
z dziećmi i młodzieżą 

znajduje radość, umie być 
starszym kolegą  

i przewodnikiem. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Wykazał się umiejętnością: 
pracy z Prawem  

i Przyrzeczeniem /  
Prawem i Obietnicą. 

Wykazał się umiejętnością: 
organizacji wyjazdowych form pracy 

wykorzystujących  
kontakt z przyrodą. 

Wykazał się umiejętnością 
stosowania zasad dotyczących 

umundurowania, musztry, 
ceremoniału harcerskiego 

w pracy z drużyną. 
Wykorzystanie zalecanego tematu 

(ideały harcerskie)  
i formy (kontakt z przyrodą)  
w trakcie przeprowadzania 

samodzielnych zbiórek. 
Wykorzystanie elementów 

regulaminów nie tylko jako tematu 
przeprowadzonej zbiórki  

z kształtowania danych umiejętności, 
ale również jako element codziennej 
pracy z drużyną (podczas zbiórek, 

apeli, uroczystości, biwaków  
i rajdów jako wyjazdowych  

form pracy). 

Wymaganie podkreślające konieczność samodzielnej pracy 
wychowawczej w ramach prowadzenia zbiórek w drużynie.  

Warto połączyć tematycznie z innym wymaganiem. Istotne jest 
również podsumowanie zbiórki z opiekunem, wyciągnięcie 

wniosków i spróbowanie ponownie – dlatego warto w próbie 
zamieścić przynajmniej dwa zadania oparte o samodzielne 

prowadzenie zbiórek, z odpowiednim odstępem czasu. Sposób 
prowadzenia zbiórek daje jednoznaczną odpowiedź w kwestii 
zrozumienia i wykorzystania metody harcerskiej, na co warto 

zwrócić uwagę podczas realizacji zadania i podsumowywania go  
z opiekunem, ponieważ wykorzystanie metody harcerskiej świadczyć 

będzie o jakości działania drużyny. 

Propozycje zadań: 

 Przeprowadzę zbiórkę dla … [określić grupę odbiorców]
dotyczącą … [podać temat zbiórki].

 Zorganizuje jednodniowy rajd drużyny oparty o 10 punktów
prawa harcerskiego.

 Przygotuje wieczorne ogniska w ramach obozu
wędrownego dotyczące ideałów harcerskich na wybranym
przykładzie. Ogniska staną się punktem wyjścia do kuźnicy
tematycznej. Refleksje dotyczące wartości poprzedzone
zostaną medytacja na łonie natury na podstawie wybranego
tekstu.

 Przygotuję i przeprowadzę zbiórkę przygotowującą do
udziału drużyny w uroczystości patriotycznych … [wskazać
rocznicę]. Będę pracować z drugim i piątym punktem prawa
harcerskiego, elementami musztry i ceremoniału
harcerskiego oraz materiałem historycznym dotyczącym
danego wydarzenia.
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oraz uczestniczył w: 

f) organizacji wyjazdowych
form pracy 

wykorzystujących 
kontakt z przyrodą 

Bierze aktywny udział w 
życiu drużyny, świadomie 

stosując metodę harcerską i 
wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Odnośnik do wymagania 6e. 

Wymaganie, które zwraca uwagę na umiejętność organizacji 
wyjazdowych form pracy – z podkreśleniem znaczenia 

wykorzystania kontaktu z przyrodą w działaniach wychowawczych 
drużyny. W praktyce po realizacji tego wymagania powinno posiadać 

się umiejętność organizacji biwaku rajdu czy krótszej formy 
wymagającej zmiany lokalizacji „zbiórki”. 

Propozycje zadań: 

 Zorganizuje rajd/biwak/wycieczkę/grę dla … [określić
grupę odbiorców] dotyczącą … [podać temat przewodni].
Będę odpowiedzialna za … [określić zakres obowiązków
podczas organizacji formy wyjazdowej].

g) organizowaniu oraz
przeprowadzeniu gier  
i form pracy w terenie 

uwzględniających 
współdziałanie  

i współzawodnictwo 

Bierze aktywny udział w 
życiu drużyny, świadomie 

stosując metodę harcerską i 
wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Odnośnik do wymagania 6b. 

Wymaganie rozwijające umiejętność skutecznego stosowania metody 
harcerskiej, w tym pracy systemem małych grup. Można zwrócić 

uwagę, aby zadanie to zaplanowane było na dłuższy okres czasu – 
nie jednorazowa gra, a zaplanowanie współdziałania  

i współzawodnictwa zastępów na dłuższy okres czasu. 

Propozycje zadań: 

 Zorganizuje i przeprowadzę grę  … [określić rodzaj gry] dla
… [określić grupę odbiorców].

h) pozyskiwaniu środków
finansowych lub innych

form wsparcia 
działalności 

gromady/drużyny 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Uczestniczył we współpracy ze 
środowiskiem działania – rodzicami, 

szkołą, itp. 
Można poszerzyć pozyskiwanie 

wsparcia w realizacji konkretnego 
zadania o grupy, z którymi 

współpracujemy na co dzień  
w ramach działania drużyny.  

Ważne jest jedynie, by postawić 
konkretny cel tej współpracy. 

Wymaganie, którego celem jest nauka gospodarności w praktyce. 
Nie trzeba ograniczać się jedynie do uzyskania wsparcia 

finansowego, ale – jak zostało to podkreślone w wymaganiu – 
można skoncentrować się na pozyskaniu sojuszników, którzy 

zagwarantują drużynie inną formę wsparcia, czy to przy 
jednorazowym zadaniu, czy realizacji jakiegoś zadania zespołowego, 

projektu. Tym samym może to być również sojusznik dający 
wsparcie merytoryczne. 
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Propozycje zadań: 

 Zorganizuje akcję zarobkową, z której fundusze zostaną
przeznaczone na … [wskazać cel organizacji akcji
zarobkowej]. [Można rozszerzyć o własnoręczne
przygotowanie – razem z zastępem/drużyną rzeczy np.
aukcję czy kiermasz. Warto również przy okazji część
uzbieranych funduszy przekazać np. na akcje społeczną]

 Znajdę sojusznika dla działań drużyny, który pomoże mi
zrealizować postawiony cel … [wskazać  na cel do realizacji,
który może zostać osiągnięty tylko dzięki zawiązanej
współpracy].

i) organizacji obozu
(kolonii) lub zimowiska 

gromady/drużyny  
i pełnił na nim funkcję 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Współtworzy hufcową 
wspólnotę. 

Odnośnik do wymagania 5. 

Wymaganie wymagające w celu jego realizacji współpracy z osobą 
posiadającą uprawnienia do prowadzenia obozów lub zimowisk  

w ramach HAL lub HAZ. Zadanie-funkcja na tej formie powinna 
być dopasowana do możliwości i zainteresowań: logistyczna, 

kwatermistrzowska, organizacyjna, programowa.  
Wartością dodaną będzie, jeżeli w ramach zadania realizującego 
wymaganie, praca będzie odbywać się w zespole instruktorów  

lub razem z opiekunem próby. 

Propozycje zadań: 

 Wezmę udział w organizacji obozu/zimowiska. Będę
odpowiedzialna za … [uzupełnić zakres obowiązków]/będę
pełnić funkcję … [uzupełnić o nazwę funkcji].

j) prowadzeniu
dokumentacji niezbędnej 

do działania 
gromady/drużyny 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 
Odnośnik do wymagania 6a. 

Wymaganie, którego celem jest poznanie formalnych aspektów 
prowadzenia drużyny. Należy jednak podkreślić, że maja one być 

użyteczne dla nadrzędnych celów prowadzenia drużyny – 
wychowawczych. Dlatego warto zwrócić uwagę na praktyczne 

zastosowanie tworzonej dokumentacji. 

Propozycje zadań: 

 Będę prowadzić dokumentację drużyny: … [wskazać rodzaj]
przez okres … [wskazać okres czasu].
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L.p. Wymagania Idea stopnia 
Wymagania, które można dołączyć 

(przykłady) 
Wskazówki/przykładowe zadania 

k) współpracy ze
środowiskiem działania – 

rodzicami, szkołą, itp. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Współtworzy hufcową 
wspólnotę. 

Ma świadomość 
wychowawczej roli służby 

w harcerstwie. 

Odnośnik do wymagania 
4 i 6h. 

Wymaganie, podkreślające role współdziałania z najbliższym 
środowiskiem harcerzy i drużyny. Warto zwrócić uwagę, że zadanie 
to jest poniekąd przeniesieniem meritum wymagania dotyczącego 
proporcji w wypełnianiu obowiązków, względem różnych grup 

społecznych, na poziom działania drużyny. 

Propozycje zadań: 

 Razem z harcerzami i rodzicami zorganizuje … [wskazać
formę współpracy].

 Razem ze szkołą, przy której działa drużyna zorganizuje …
[wskazać formę współpracy].

 Włączę się wspólnie z drużyną w organizowany przez
szkołę/inne instytucje miejskie wydarzenie: … [wskazać
wydarzenie].

7. 

Wykazał się umiejętnością 
stosowania zasad 

dotyczących 
umundurowania, musztry, 
ceremoniału harcerskiego 

w pracy z drużyną. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Ma poczucie 
odpowiedzialności  

za pracę i powierzoną grupę. 

Odnośnik do wymagania 6e. 

Wymaganie, które nie powinno sprowadzać się jedynie do 
znajomości zasad obowiązujących w organizacji, ale również nauki 

wykorzystania ich do realizacji celu wychowawczego – który ma 
kształtować konkretne postawy. Najlepiej wymaganie to połączyć  
z szerszym działaniem, które umożliwi w praktyce wykorzystanie 

wiedzy zawartej w regulaminach, lub pośrednio będzie realizowane 
w bieżącej pracy drużyny (z racji lepszych efektów uzyskanych po 

systematycznym ich wykorzystywaniu).  
Ważne jest zwrócić uwagę na symbolikę munduru i znaczenia jego 

noszenia oraz na funkcje musztry (która nie powinna być 
utożsamiana z negatywnymi aspektami – np. karami). 

Propozycje zadań: 

 Zdobędę sprawność mistrza musztry.

 Zapoznam się z obowiązującymi w organizacji regulaminami
umundurowania, musztry i ceremoniału harcerskiego.
Przygotuję i przeprowadzę zbiórkę w tym zakresie
tematycznym dla Zastępu Zastępowych.

 Będę pełnić funkcję oboźnego na … [określić rodzaj
wydarzenia]. W tym celu zapoznam się z obowiązującymi
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L.p. Wymagania Idea stopnia 
Wymagania, które można dołączyć 

(przykłady) 
Wskazówki/przykładowe zadania 

w organizacji regulaminami umundurowania, musztry 
i ceremoniału harcerskiego. 

 Przygotuję i przeprowadzę zbiórkę dla … [określić grupę
odbiorców] dotycząca symboliki munduru harcerskiego.

8. 

Wiedzę zdobytą  
w harcerskiej literaturze 
i mediach wykorzystał  

w pracy wychowawczej. 
Przeczytał minimum  
3 książki harcerskie. 

Pracuje nad własnymi 
słabościami i rozwija 

zdolności. 

Bierze aktywny udział  
w życiu drużyny, świadomie 
stosując metodę harcerską  
i wykorzystując przykład 

osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. 

Odnośnik do wymagania 
2 i 6. 

Wymaganie, które ma na celu poszerzenie wiedzy harcerskiej 
o dostępną w tym zakresie literaturę. Istotne jest, żeby nie

sprowadzać tego zadania tylko do przeczytania, a nauczenia się 
wykorzystywania literatury do wzmocnienia działania harcerskiego.  
I to nie tylko literatury harcerskiej, ale również „specjalistycznej”, 

która umożliwia rozwój umiejętności, czy takiej, która odnosi się do 
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. 

Propozycje zadań: 

 Przeczytam wybrane pozycje: … [wymienić autora i tytuł].
Napiszę recenzję/artykuł/felieton odnoszące się do
przeczytanych książek.

 Na podstawie przeczytanej książki … [podać autora i tytuł]
wymyślę i przeprowadzę zbiórkę na temat … [wymienić
zakres tematyczny].

Zadania SMART,  
czyli Szczegółowe, Mierzalne*, Ambitne, Realne, Terminowe: 

*nie dotyczy każdego rodzaju zadań (w szczególności nie dotyczy tych, które odwołują się do rozwoju duchowego i emocjonalnego i są trudno mierzalne)

1. Zadanie powinno być jednoznaczne – szczegółowo określone. Aby takie było należy wyznaczyć jego cel, który stanie się punktem odniesienia. Będzie również pomocny
w ocenie jego realizacji oraz spełnienia wymagania, do którego się odnosi.

2. Jego realizacja powinna być możliwa do sprawdzenia.
Z racji tego, że podopieczny jest zobligowany do uzupełnienie sprawozdania z próby dokumentacją, która potwierdzi wykonanie zadania, opiekun może wzmocnić
poszczególne zadania określeniem sposobów dokumentacji ich realizacji. Można zastanowić się nad zasadnością tworzenia form potwierdzenia zadania, aby nie stały się one
jedynie świstkiem papieru, a mogły czegoś nowego nauczyć podopiecznego i ewentualnie później zostać zebrane i wykorzystane jako jego dorobek.

3. Zadanie powinno być dopasowane do poziomu osoby, która będzie je realizować. Aby było dla niej wyzwaniem, które nie przychodzi z łatwością, a trzeba włożyć
w jego wykonanie określony wysiłek. Należy pamiętać, że to co dla jednego podopiecznego będzie na odpowiednim poziomie, niekoniecznie sprawdzi się u innego. Dlatego
poszczególne zadania, i w efekcie cała próba instruktorska, powinna być unikalna – tak jak podopieczny i dopasowana do jego indywidualnej sytuacji, w tym poziomu jego
rozwoju społecznego, duchowego, emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

4. Zadanie powinno być możliwe do jego realizacji – osiągalne – realne do wykonania.
5. Realizacja zadania powinna zostać określona w czasie, co daje nam możliwość nauki planowania długoterminowego i motywację zewnętrzną do jego realizacji.

Ponadto przestrzeganie stworzonego z opiekunem harmonogramu realizacji próby, może być także wyznacznikiem odpowiedzialności i słowności podopiecznego.
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4 twarze opiekuna, 
czyli o przykładzie instruktorskim i wzajemności oddziaływań 

 Opiekun – czuwa nad poziomem zadań, bo świadomy jest celu realizacji próby na stopień przewodnika,

jakim jest ukształtowanie przyszłego instruktora – drużynowego. Dlatego też rolą opiekuna jest weryfikacja próby,

żeby pozwoliła ona podopiecznemu osiągnąć poziom opisany w idei stopnia.

 Opiekun – jest mistrzem, z którego podopieczny może brać przykład i czerpać inspiracje do swojej pracy

harcerskiej i później instruktorskiej (wychowawczej). Dlatego też rolą opiekuna jest pokazanie własnym przykładem

postawy instruktorskiej – najlepiej przez wspólne działanie z podopiecznym, dzięki wzajemności oddziaływań.

 Opiekun – jest członkiem wspólnoty instruktorskiej hufca, który może wprowadzić do niej

podopiecznego. Dlatego też rolą opiekuna jest wskazanie możliwości działania na rzecz środowiska harcerskiego

hufca – wskazanie dróg udziału w życiu hufca.

 Opiekun – bierze odpowiedzialność za realizację próby i dopuszcza do możliwości jej zamknięcia, co jest

skutkiem spełnienia wymagań i osiągnięcia idei stopnia przez podopiecznego. Dlatego też rolą opiekuna jest

sformułowanie opinii o jakości wykonania zadań, o spełnieniu wymagań i finalnie osiągnięciu idei stopnia przez

podopiecznego.
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Jak pracować z podopiecznym –  
proces rozpisywania, realizacji i podsumowania próby 

Przed otwarciem 
1. To różdżka wybiera czarodzieja, a nie opiekun podopiecznego. Dlatego warto zostawić podjęcie decyzji

o wyborze opiekuna harcerzowi, który chce podjąć się realizacji próby przewodnikowskiej. Warto również podkreślić
możliwość zmiany opiekuna w trakcie trwania próby. I traktować ją jako wyjście z sytuacji, kiedy współpraca, już 
w trakcie realizacji próby, nie układa się – kiedy oczekiwania i potrzeby obu stron nie zostają spełnione. 

2. Rozpisanie z podopiecznym próby na stopień [str. 18]:
I. OCZEKIWANIA: Opiekun przed spotkaniem z podopiecznym powinien dokonać analizy idei stopnia, która 

pomoże mu wykreować idealnego instruktora-przewodnika. Stanie się ona punktem wyjścia do określenia mocnych 
i słabych stron potencjalnego podopiecznego, które mogą posłużyć jako wytyczne do układania próby, aby 
odpowiadała ona a) idei stopnia oraz b) wyjściowemu poziomowi podopiecznego. Istotne jest wzięcie pod uwagę 
nie tylko oczekiwań opiekuna określonych po analizie idei stopnia, ale również oczekiwań samego podopiecznego. 
W próbie można wykorzystać jego marzenia, plany, czy aktywność w ramach różnych grup społecznych. Warto 
wziąć pod uwagę aspekty jego funkcjonowania w rodzinie, drużynie, grupie przyjaciół, pracy czy szkole, a także 
własny rozwój i czas poświęcany na rozwijanie zainteresowań. Aby to wykorzystać trzeba go poznać. Rozmowa 
o wzajemnych oczekiwań ważna jest w szczególności w sytuacji, kiedy na co dzień nie pracujemy z naszym
potencjalnym podopiecznym, a mimo to będziemy czuwać nad realizacją zadań. Warto wtedy określić zasady 
współpracy. 

II. ROZWÓJ: Próba, za którą opiekun bierze odpowiedzialność, ma nie tylko realizować wymagania. Przede wszystkim
ma pozwolić na skok jakościowy rozwoju podopiecznego – w każdej sferze wychowania: duchowej, emocjonalnej,
intelektualnej, fizycznej i społecznej. Dlatego ważne jest, aby w procesie wykuwania zadań opiekun podnosił ich
poprzeczkę, a przede wszystkim pozwolił podopiecznemu, ze swoją pomocą, powoli dojść do określenia ich na
poziomie wyzwania – nie proponując samemu gotowych rozwiązań.

III. KONFRONTACJA: Po ułożeniu zadań opiekun powinien był jeszcze raz skonfrontować je z ideą stopnia –
zastanowić się całościowo nad próbą, czy suma wszystkich zadań umożliwi podopiecznemu osiągnięcie idei stopnia.

3. Do obowiązków formalnych opiekuna należy również:
a) zatwierdzenie rozpisanej karty próby,
b) wysłanie próby do weryfikacji właściwej Komisji Stopni Instruktorskich i ewentualna poprawa zadań

z podopiecznym,
c) stawienie się razem z podopiecznym na spotkaniu hufcowej KSI otwierającym próbę.

W trakcie trwania próby 
1. Czuwanie nad realizacją zadań przez podopiecznego.
2. Aktywne wsparcie podopiecznego w realizacji zadań i osiągnięcia w tej realizacji poziomu odpowiedniego

dla przyszłego instruktora i wychowawcy (idei stopnia):
a) weryfikacja przygotowania do realizacji zadania przed jego wykonaniem i podzielenie się ewentua lnymi

sugestiami w tym zakresie oraz udzielenie ewentualnej pomocy w przygotowaniu się podopiecznego,
b) sprawdzenie formy i jakości dokumentacji realizacji zadania (późniejszych załączników do sprawozdania

z próby, których forma została określona z podopiecznym w sposobie dokumentacji wykonania zadań),
c) podsumowanie zadania wraz z jego ewaluacją – domknięcie procesu uczenia w działaniu,
d) ewentualna zmiana zadania, które wg planu próby nie zostało zrealizowane,
e) w sytuacji kiedy podopieczny nie pracuje bezpośrednio z opiekunem warto przynajmniej jedno działanie

zrealizować wspólnie (ze względu na wzajemność oddziaływań) – niekoniecznie to objęte próbą na stopień oraz
na bieżąco konsultować się z bezpośrednim przełożonym podopiecznego. W szczególności dotyczy to jego
działania w drużynie.

Po realizacji zadań 
1. Podsumowanie razem z podopiecznym realizacji próby (jako wstęp do sprawozdania z realizacji próby):

a) podsumowanie zadań zrealizowanych w próbie i ich efektów końcowych,
b) wyszczególnienie zadań, których nie udało się zrealizować w trakcie próby i przyczyn takiego stanu rzeczy,
c) określenie trudności jakie niosła za sobą realizacja próby,
d) dokonanie przez podopiecznego samooceny dotyczącej jego pracy podczas próby,
e) dokonanie przez opiekuna oceny realizacji wymagań (osiągnięcia odpowiedniego poziomu wiedzy

i umiejętności),
f) weryfikacja przez opiekuna osiągnięcia idei stopnia przez zamykającego próbę.

2. Do obowiązków formalnych opiekuna należy również:
a) wystawienie opinii o realizacji próby przez podopiecznego (w tym o osiągnięciu przez niego idei stopnia),
b) stawienie się razem z podopiecznym na spotkaniu hufcowej KSI zamykającym próbę.
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Załącznik: 

Rozpisanie z podopiecznym próby na stopień 
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Opinia końcowa 

CZYM NIE POWINNA BYĆ? 

 sprawozdaniem z przebiegu próby

 opisem realizowanych zadań

 laurką na temat podopiecznego

 krótką informacją sprowadzającą się do stwierdzenia, czy opinia jest pozytywna czy negatywna

CO POWINNO SIĘ W NIEJ ZAWRZEĆ? 

Rzetelna informacja o: 

sposobie realizacji próby
z wyszczególnieniem: 

aspektów współpracy między podopiecznym a opiekunem 
(czyli odniesie się do trzymania się zasad ustalonej współpracy) 

jakości pracy podopiecznego podczas próby nad zadaniami 

osiągnięciu poziomu opisanego w idei stopnia: 
opiekun jest odpowiedzialny za umotywowanie  

pozytywnej bądź negatywnej opinii  
dotyczącej realizacji próby. 

Warunkiem koniecznym do zamknięcia próby  
jest osiągnięcie przez podopiecznego  

postawy instruktorskiej zapisanej w idei stopnia – 
dlatego też istotne jest w opinii zaznaczenie,  

w jakim stopniu udało się zrealizować idee stopnia 

Warto zwrócić uwagę nie tylko na pozytywne aspekty pracy podopiecznego, 
ale również wszelkie trudności jakie miał.  

Będzie to podsumowaniem rozwoju podopiecznego.  

Nie chodzi o krytykę, a wskazówki, 
które młody instruktor może wykorzystać  

do nieustannej pracy nad sobą.  

Opinia nie jest pisana tylko dla komisji - 
jest również odpowiedzią zwrotną dla podopiecznego 

po okresie współpracy z nim przy realizacji próby. 
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Autoportret zdobywającego stopień przewodnika 

[materiał może zostać użyty jako punkt wyjścia do określenia zadań, jakie podopieczny chciałby wykonać podczas swojej próby; wymaga natomiast 
podsumowania z opiekunem, który jest w stanie na jego podstawie nakierować podopiecznego na zadania do próby instruktorskiej]  
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Autoportret zdobywającego stopień przewodnika 


