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PAMIĘTAJCIE, ŻE CHŁOPIEC CHCE OD RAZU PO WSTĄPIENIU DO DRUŻYNY
RUSZYĆ NA HARCE; NIE ZAMRAŻAJCIE JEGO ZAPAŁU WYKŁADAMI BEZ
KOŃCA. DAJCIE MU GRY I ĆWICZENIA SKAUTOWE, KTÓRYCH ON PRAGNIE,
A SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH NAUCZCIE GO POMAŁU PRAKTYCZNIE.

WSKAZÓWKI DLA SKAUTMISTRZÓW – ROBERT BADEN-POWELL

ZASADY
HARCERSKIEGO
WYCHOWANIA

1. Służba, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego
człowieka.
2. Braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych.
3. Praca nad sobą, czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej
osobowości.

Odzwierciedleniem
harcerskich zasad są:
Obietnica i Prawo zucha,
Przyrzeczenie i Prawo
Harcerskie, Kodeks
Wędrowniczy,
Zobowiązanie
Instruktorskie.
Zasady harcerskiego
wychowania są
wprowadzane w życie za
pomocą wywodzącej się
ze skautingu metody
harcerskiej. Metoda ta
określa sposób realizacji
harcerskiego wychowania.

Metodę harcerską cechuje:
pozytywność - gdyż harcerskie wychowanie polega na budowaniu dobra,
rozbudzaniu w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet, pozwala łatwiej
akceptować świat, innych ludzi, siebie samego, pokazuje, że nie należy
poddawać się złu i beznadziejności;
indywidualność - ponieważ harcerskie wychowanie jest ukierunkowane na
jednostkę, na jej rozwój osobisty, dostosowując stawiane przed każdym
członkiem ruchu oczekiwania do jego możliwości i umiejętności, budując
jego indywidualne cechy;
wzajemność oddziaływań - czyli partnerstwo członków ruchu, gdzie wszyscy
są zarówno wychowawcami, jak i wychowankami; instruktor pełni rolę
"starszego brata" będącego dla harcerza wzorem do naśladowania, a jego
autorytet opiera się przede wszystkim na postawie zgodnej z Harcerskim
Prawem;
dobrowolność i świadomość celów - gdyż każdy członek organizacji
samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami
i przynależności do naszej organizacji; w harcerstwie skuteczność
wychowania zależy od chęci poddania się temu działaniu;
pośredniość - ponieważ wszystkie podejmowane przez nasz ruch działania
służą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne, społecznie pożyteczne
zadania realizowane w harcerstwie pobudzają do rozwoju wewnętrznego
człowieka;
naturalność - polegająca na przystosowaniu wszystkich podejmowanych
działań do potrzeb i możliwości harcerskiego zespołu i poszczególnych jego
członków oraz różnorodnych warunków działania: na wsi, w mieście, w nowej
drużynie, bądź takiej z tradycjami, w zastępie chłopców lub dziewcząt,
w drużynie koedukacyjnej itd.

Metoda harcerska jest
systemem wspierania
samorozwoju zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych,
wędrowników i instruktorów
przez :
1. Przyrzeczenie i Prawo,
2. Uczenie w działaniu,
3. Pracę w małych grupach,
4. Program stale doskonalony
i pobudzający do rozwoju.

PRZYRZECZENIE I PRAWO HARCERSKIE - KREŚLĄ KONKRETNY SYSTEM WARTOŚCI, OPISUJĄ IDEAŁ.
ODZWIERCIEDLAJĄ ZASADY HARCERSKIEGO WYCHOWANIA: SŁUŻBĘ, BRATERSTWO, PRACĘ NAD SOBĄ.
PRAWO KAŻDEMU HARCERZOWI DAJE ŚCIŚLE OKREŚLONY KODEKS POSTĘPOWANIA, JEST DLA NIEGO
ŻYCIOWYM DROGOWSKAZEM. W CHWILI ZŁOŻENIA HARCERSKIEGO PRZYRZECZENIA ZOBOWIĄZUJE SIĘ
NIEUSTANNIE DĄŻYĆ DO OSIĄGNIĘCIA TEGO IDEAŁU. MŁODY CZŁOWIEK SKŁADAJĄC JE DECYDUJE SIĘ
Z WŁASNEJ "SZCZEREJ WOLI" AKCEPTOWAĆ I STOSOWAĆ W SWYM ŻYCIU ZAWARTE W PRAWIE ZASADY
ETYCZNE. WOBEC WŁASNEGO SUMIENIA, WOBEC GRUPY RÓWIEŚNIKÓW I INSTRUKTORA, KTÓRY JEST DLA
NIEGO WZOREM I AUTORYTETEM BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH DOTRZYMYWANIE. TO DOBROWOLNE
ZOBOWIĄZANIE JEST NAJWIĘKSZĄ MOTYWACJĄ DO SAMODOSKONALENIA, WYRAŻENIEM WOLI NIEUSTANNEJ
PRACY NAD SOBĄ, WOLI STAŁEGO PODĄŻANIA DROGĄ WYZNACZONA PRZEZ DROGOWSKAZ NASZEGO
PRAWA. AKCEPTOWANIE ZAWARTYCH W PRAWIE I PRZYRZECZENIU IDEAŁÓW ORAZ STAŁY, MOŻLIWIE
NAJWIĘKSZY, WYSIŁEK ZMIERZAJĄCY DO ICH OSIĄGNIĘCIA SĄ WOBEC MŁODEGO CZŁOWIEKA SKUTECZNYM
INSTRUMENTEM WPŁYWAJĄCYM NA JEGO ROZWÓJ. DLA NAJMŁODSZYCH CZŁONKÓW NASZEGO RUCHU
IDENTYCZNĄ ROLĘ PEŁNI OBIETNICA I PRAWO ZUCHA. PRAWO I PRZYRZECZENIE JEST FUNDAMENTALNYM
ELEMENTEM METODY HARCERSKIEJ.

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

OBIETNICA I PRAWO ZUCHA

Uczenie przez działanie - oznacza,
że w harcerstwie wychowujemy
w sposób czynny, poprzez aktywne
uczestnictwo. Młody człowiek
w sposób naturalny łatwiej kształci
się przez obserwację,
eksperymentowanie, samodzielne
wyciąganie wniosków,
dokonywanie wyborów i osobiste
działanie. Harcerskie wychowanie
to rozwój młodego człowieka przez
działanie.

System małych grup - (system
zastępowy) mała grupa
rówieśników, kolegów, przyjaciół
to naturalne środowisko
młodego człowieka. Metoda
harcerska opiera wychowanie
między innymi na systemie
takich rówieśniczych grup szóstek zuchowych, zastępów,
patroli, grup zadaniowych itp.
Skupiona w zastępie grupka
przyjaciół sama uczy się
współdziałania, samorządności,
brania na siebie
odpowiedzialności, solidarności,
pomaga kształcić charaktery.
Stwarza młodym ludziom
atmosferę do stopniowego
dojrzewania osobistego
i społecznego.

Program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju stanowi treść harcerskiego wychowania. Treści
programowe powinny być dostosowane do potrzeb
i możliwości członków harcerskich zespołów, do czasu,
miejsca, warunków działania i oczekiwań społecznych.
Na program składają się konkretne zadania
podejmowane przez zespół i sposób ich realizacji
(odrębny dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych
i instruktorów), oraz rozwiązania organizacyjne
niezbędne dla prawidłowego realizowania harcerskiego
systemu wychowawczego. Program musi być stale
doskonalony tak, aby zapewniał stopniowy
i harmonijny rozwój członków organizacji. Powinien
odpowiadać na zainteresowania harcerzy, stawiać
wyzwania, być zachętą do samodoskonalenia.
Narzędziem realizacji tego programu jest między innymi
system stopni harcerskich (gwiazdek zuchowych) oraz
sprawności. Należy formułować program, który jest
spójną, zintegrowaną całością, a nie zbiorem
przypadkowych, oderwanych działań. Program harcerski
jest harmonijnym połączeniem zdobywania określonej
wiedzy, kształcenia praktycznych umiejętności oraz
podejmowania konkretnych działań na rzecz innych
i swojego otoczenia poprzez zabawę, grę i służbę.

Poziom
trudności
sprawności

ZHP

ZHR

I stopnia
Oznaczone obwódką w kolorze granatowym.
Przeznaczone dla
jednogwiazdko Przeznaczone dla początkujących w danej dziedzinie, zdobywających stopień
we
przeznaczone dla harcerek i harcerzy (10-13 lat)
młodzika-ochotniczki

Oznaczone obwódką w kolorze zielonym.
II stopnia
Pogłębiają i utrwalają nabyte umiejętności,
dwugwiazdkow
przeznaczone dla harcerek i harcerzy oraz harcerek
e
i harcerzy starszych (10-16 lat)

Przeznaczone dla
zdobywających stopień
wywiadowcy-tropicielki

Oznaczone obwódką w kolorze czerwonym.
III stopnia
Wymagają ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy,
trzygwiazdkowe najbardziej odpowiednie dla harcerek i harcerzy
starszych (13-16 lat)

Zdobywane bez ograniczeń

mistrzowskie
"M"

Oznaczone obwódką w kolorze czarnym. Wymagają
umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym, i są Mogą być zdobywane po
poważnym atutem przy wyborze i rozpoczęciu pracy
zdobyciu sprawności III stopnia
zawodowej. Przeznaczone dla wędrowniczek i
w określonej dziedzinie
wędrowników (16-25 lat)

Sprawności

Mistrzows
ka

Nazwa ciągu

1 gwiazdkowa

2 gwiazdkowa

3 gwaizdkowa

samarytańskie

higienista

sanitariusz

ratownik

przyrodnicze

przyrodnik

przyjaciel przyrody

znawca przyrody

ekolog

Robinson

leśny człowiek

trzy pióra

kucharz
skarbnik

kuchmistrz
finansista

—
—
—

puszczańskie

—

Ratownik
ZHP

kucharskie
logistyczne – finansowe

kuchcik
oszczędny

logistyczne – obozowe

sobieradek obozowy technik obozowy

wyga obozowy

logistyczne – gospodarcze

majsterklepka

gospodarz

kwatermistrz

logistyk

terenoznawcze

obserwator

terenoznawca

topograf

kartograf

łącznościowe

goniec

łącznik

zwiadowca

—

harce

harcownik

organizator harców

mistrz harców

—

krajoznawcze

wskazidroga

przewodnik po...

krajoznawca

—

turystyczne
językowe
naukowe
sportowe

łazik
językoznawca
szperacz
sportowiec

tramp
tłumacz
poszukiwacz
...[5]

wędrowiec
poliglota
badacz
olimpijczyk

—
—
—
—

pływackie

młody pływak

pływak

pływak doskonały

—

artystyczne – wokalne

śpiewak

pieśniarz

wodzirej

—

grajek

muzyk
obywatel RP

artystyczne – instrumentalne

—

społeczne

młody obywatel

obywatel

komputerowe

komputerowiec

znawca komputerów informatyk

artysta
—
—

STOPNIE INSTRUKTORSKIE

PRZEWODNIK (PWD.)

PODHARCMISTRZ (PHM.)

HARCMISTRZ (HM.)

SERWISY INTERNETOWE, KTÓRE WARTO ZNAĆ
www.zhp.pl
 www.cbp.zhp.pl
 www.dokumenty.zhp.pl
 www.czuwaj.pl
 www.ksztalcenie.zhp.pl
 www.harcbook.info
 www.podkarpacka.zhp.pl


DZIĘKUJĘ! CZUWAJ!

