
System metodyczny ZHP 
Analogie i rozbieżności w metodyce harcerskich grup metodycznych 



Pojęcie metodyki 

Metodyka harcerska - zbiór form i narzędzi 
metodycznych będących podstawą do realizacji 
harcerskiego systemu wychowawczego, które 
dostosowują elementy metody harcerskiej do 
odpowiedniego wieku harcerzy 

Harcerski system wychowawczy to jedność zasad 
harcerskiego wychowania, metody i programu. 



Dlaczego grupy metodyczne w ZHP? 

„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go 
we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań.” 

 

Rozwojem nazywamy zmiany zachodzące w człowieku wraz z jego wiekiem. Pomimo, iż 
następuje on w sposób ciągły, można wyróżnić w nim etapy charakteryzujące się 
pewnymi właściwościami. Rozwój psychiczny jest procesem, w którym zmiany ilościowe 
zachodzące w organizmie przechodzą w zmiany jakościowe. Najważniejsze z tych zmian 
decydują o przejściu z jednego etapu w drugi, czyli z jednego okresu rozwojowego do 
drugiego. 

 



Dlaczego grupy metodyczne w ZHP? 

W rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży wyróżnia się kilka etapów: okres niemowlęcy 
(0-1 rok życia), wiek poniemowlęcy (1-3 lat), przedszkolny (3-7 lat), młodszy wiek szkolny 
(7-12 lat) i okres dorastania (12-18 lat).  

W każdym z okresów występują inne sposoby poznawania świata i odmienny rodzaj 
dominującej działalności. 

Przykładowo: w wieku przedszkolnym 
podstawową formą działań dziecka jest zabawa, 
w szkolnym – zdobywanie wiedzy, poznawanie, 
a młodzieżowym – przygotowanie do pełnienia 
ról społecznych i zawodu.  
 



Grupy metodyczne w ZHP a system oświaty 

Po reformie szkolnictwa z 1999 r. wprowadzającej gimnazja w ZHP zdecydowano się na 
wyodrębnienie dodatkowej grupy metodycznej w skutek czego ich liczba wzrosła do 
czterech oraz zmianie systemu stopni harcerskich z pięciostopniowego na 
sześciostopniowy. Decyzja zapadła w 2002 r. a weszła w życie w roku harcerskim 2003-
2004. 

W związku z kolejną reformą systemu oświaty z 2017 i wygaszaniem gimnazjów w 2017–
2018 przeprowadzono w ZHP wewnętrzne konsultacje dotyczące jej skutków dla 
systemu metodycznego. Rada Naczelna zdecydowała o utrzymaniu do czerwca 2020 
podziału na cztery grupy metodyczne i dalszych konsultacjach w tej sprawie. 

W Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju funkcjonuje ponadto dodatkowa 
grupa obejmująca dzieci w wieku przedszkolnym (4–7 lat) zwana skrzatami.  



Grupy metodyczne w ZHP 

Grupami członkowskimi, które stanowią jednocześnie grupy metodyczne są: 

  zuchy - członkowie w wieku 6-10 lat, pracujący metodyką zuchową, 

  harcerki i harcerze - członkowie w wieku 10-13 lat, pracujący metodyką harcerską, 

  harcerki starsze i harcerze starsi - członkowie w wieku 13-16 lat, pracujący metodyką 

starszoharcerską, 

  wędrowniczki i wędrownicy - członkowie w wieku 16-21 lat, pracujący metodyką 

wędrowniczą. 



Wyróżniki grup metodycznych 
Stosowanie elementów metody harcerskiej 

zuchy harcerze harcerze starsi wędrownicy 

charakterystyczna 
forma aktywności 

zabawa gra poszukiwanie 
służba 

wyczyn 

program 
uwzględniający 

• ciekawość świata 
• potrzeby zuchów 

• programy sprawność 
• zadania gwiazdek  

 

• ideę i techniki 
harcerskie 

• próby na stopnie 
• wymagania sprawności 

• potrzebę 
poszukiwania 

(nowych wartości, 
różnych form i treści 

działania) 
• zainteresowania 
• próby na stopnie 

• potrzeby 
wędrowników  
i społeczności 

• wyczyn 
• specjalności  

i specjalizacje 

system małych grup szóstki zastępy 
zastępy, grupy 

zadaniowe 
zastępy wędrownicze, 

patrole zadaniowe 

Prawo  
i Przyrzeczenie 

Prawo i Obietnica Zucha 
Prawo  

i Przyrzeczenie 
Harcerskie 

Prawo  
i Przyrzeczenie 

Harcerskie 
 

Prawo  
i Przyrzeczenie 

Harcerskie 
Kodeks Wędrowniczy 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.Charakterystyczną formą aktywności harcerek i harcerzy jest gra, rozumiana jako działanie zespołowe w zastępach i towarzyszące temu współzawodnictwo. Program działania drużyny jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy współudziale rady drużyny.Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna.



Wyróżniki grup metodycznych 
Stosowanie instrumentów metodycznych 

zuchy harcerze harcerze starsi wędrownicy 

próby 
Próba harcerski/ 

harcerza 
Próba harcerski/ 

harcerza 

Próba wędrownicza (lub 
próba wędrownicza  

z próbą harcerki/ 
harcerza) 

stopnie  

Gwiazdki zuchowe: 
• zuch ochoczy 
• zuch sprawny 

• zuch gospodarny 

Stopnie harcerskie: 
• ochotniczka/ młodzik 

• tropicielka/ 
wywiadowca 

Stopnie harcerskie: 
• pionierka/ odkrywca 
• samarytanka/ ćwik 

 

Stopnie harcerskie: 
• harcerska orla/ harcerz orli 
• harcerka Rzeczypospolitej/ 

harcerz Rzeczypospolitej 
Stopnie instruktorskie 

sprawności  
indywidualne  
i zespołowe 

* i ** ** i *** 
mistrzowskie 

uprawnienia i odznaki 

działania  
w zespole 

zadania zespołowe projekt znaki służb 



Wyróżniki grup metodycznych 
Zasady działania gromady/drużyny 

zuchy harcerze harcerze starsi wędrownicy 

działanie 

zbiórki gromady 
(podczas działanie w 

szóstkach) 
 krąg rady) 

zbiórki drużyny 
i zbiórki zastępów 

rada drużyny 

zbiórki drużyny 
i zbiórki zastępów, grupy 
zadaniowe, rada drużyny 

zbiórki drużyny, patrole  
i zastępy wędrownicze,  

konstytucja drużyny, organy 
demokracji 

rola drużynowego wódz 
przywódca i 

autorytet 
przewodnik w 

poszukiwaniach 

lider i koordynator działań, 
wybierany na funkcję; 

rola grupy rówieśniczej – 
poczucie tożsamości 

charakterystyczne 
formy pracy 

zwiad zuchowy, pląs, 
piosenka, zuchowe 
zwyczaje, obrzędy  

i tajemnice, majsterka 

gra terenowa, biwak, 
zwiad, ognisko, 

zbiórka tematyczna, 
bieg harcerski 

wycieczka, zwiad, formy 
dyskusyjne, zbiórka 
tematyczna, zajęcia 

specjalnościowe 

formy dyskusyjne (kuźnice, 
sesje, sejmiki, sądy), formy 

doskonalące (warsztaty, 
kursy), gry strategiczne 

letnia działalność kolonia zuchowa 
obóz 

podsumowujący 
pracę roczną 

obóz 
podsumowujący 

pracę roczną 

samodzielny obóz, 
organizowany przez całą 

drużynę 



Elementy wspólne 

• Służba jest podejmowana przez wszystkich harcerzy (wśród wędrowników odgrywa 
szczególną rolę). 

• Spójny, twórczy i aktywizujący program dostosowany jednak do grupy wiekowej. 

• Sposób działania w grupie – szóstkach, zastępach. 

• Przykład osobisty instruktora pokazujący swoją postawą wzór w dążeniu do wartości, 
którym służy harcerstwo. 

• Stymulacja samowychowania poprzez stosowanie metody harcerskiej. 

• Złożona Obietnica lub Przysięga przestrzegania ustalonych zasad zawartych w Prawie 
Zucha/ Prawie Harcerskim. 

• Regularne zbiórki gromady/ drużyny (zastępów) oraz dłuższa, letnia forma wyjazdowa. 

 



Literatura 

• Maria Żebrowska – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 

• Beata Ziółkowska, Anna I. Brzezińska, Karolina Appeli – Psychologia Rozwoju Człowieka 

• Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Polaszewskiego i Ewy Sidor – W krainie zabawy. 
Poradnik drużynowego gromady zuchowej; Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego 
drużyny harcerskiej; W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny 
starszoharcerskiej; Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej 

• http://www.beyondtheframe.pl/rozwoj-psychiki-dzieci-i-mlodziezy/okresy-rozwoju-dzieci-
i-mlodziezy 

• https://zhp.pl/czlonkowie-organizacji 

 



System metodyczny ZHP 
Analogie i rozbieżności w metodyce 

harcerskich grup metodycznych 

Praca powstała w ramach próby podharcmistrzowskiej pwd. Darii Dunaj 

Opiekun próby: hm. Adam Hadław 

Konsultacje merytoryczne: phm. Małgorzata Pniewska  
Koordynator obszaru wychowania i pracy z kadrą GK ZHP  
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