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INSTRUKTOR

OPINIOTWÓRCZY
(CZÊŒÆ 3)
FAKTY I WYMAGANIA,
CZYLI KONKRET
Jesteœ komendantem rajdu, festiwalu, obozu,
w³aœnie zakoñczy³eœ hufcow¹ imprezê – za
tob¹ ju¿ rozliczenie finansowe i podsumowanie przedsiêwziêcia w gronie kadry. I nagle
jeden z instruktorów prosi ciê o pisemn¹ opiniê dla KSI. Co zrobiæ?
Raczej nie powinieneœ byæ zaskoczony, zapewne zadanie realizowane podczas imprezy przez tego instruktora zosta³o z tob¹
uzgodnione, a przynajmniej dowiedzia³eœ siê
o nim na samym pocz¹tku przygotowañ,
¿ebyœ móg³ dostosowaæ rodzaj i trudnoœæ powierzanych zadañ do zdobywanego stopnia.
Przy du¿ych imprezach, na poziomie chor¹gwi lub ogólnopolskich, gdy kadra pochodzi
z ró¿nych œrodowisk, niestety mo¿e siê zdarzyæ inaczej – mo¿esz zostaæ zaskoczony.
Po pierwsze od razu upewnij siê, czy wiesz,
jaki stopieñ „delikwent” zdobywa, i przypomnij sobie wymagania na ten stopieñ. Po drugie sprawdŸ, jak zadanie zosta³o w próbie
sformu³owane. Po trzecie dowiedz siê, czemu to zadanie mia³o s³u¿yæ, z którym wymaganiem by³o powi¹zane, jaki problem mia³o
rozwi¹zaæ. W razie w¹tpliwoœci skontaktuj siê
z opiekunem próby.
Jeœli masz pecha i o wszystkim dowiadujesz
siê po wykonaniu zadania, szczególnie starannie zgromadŸ fakty i obserwacje. Jeœli nie
mog³eœ osobiœcie widzieæ delikwenta w dzia³aniu, porozmawiaj z instruktorami, którzy
byli w tym samym zespole, co on. Je¿eli mia³eœ szczêœcie i wiedzia³eœ wczeœniej, ¿e masz
w zespole instruktora na próbie, to tê wiedzê
powinieneœ gromadziæ na bie¿¹co.
Gdy ju¿ zbierzesz wszystkie dane, mo¿esz
napisaæ opiniê. Pamiêtaj¹c o wymaganiach
i o programie próby wska¿ konkretne przyk³ady, napisz, co delikwent zrobi³ dobrze, nad
czym musi popracowaæ, a czego nie mo¿na
by³o zaobserwowaæ, wiêc powinno byæ
sprawdzone przy innej okazji.
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Jeœli do tej pory nie uda³o
mi siê przekonaæ ciê,
czytelniku, do tego, ¿e
opiniowanie to odpowiedzialna, nie zawsze ³atwa,
ale potrzebna praca, ¿e jest
to forma wspierania rozwoju
instruktorów, to przewróæ
kartkê. W tym odcinku
znajd¹ siê wskazówki dla
przekonanych – jak i kiedy
pisaæ opiniê jako dokument.

Opinia – zaliczenie wymagania na podharmistrza:
„Bierze udzia³ w kszta³ceniu kadry”
W ramach kszta³cenia kadry naszego hufca w tym roku druh pwd. Jan Kowalski
prowadzi³ zajêcia na kursie dru¿ynowych. By³y to zajêcia o hufcu (miejsce dru¿ynowego w hufcu, hufiec jako wspólnota), o komunikowaniu siê oraz z metodyki starszoharcerskiej i wêdrowniczej – poszukiwanie, s³u¿ba i wyczyn, próba harcerza, stopnie
i sprawnoœci harcerskie, projekt i znaki s³u¿b (ca³y dzieñ).
Wszystkie te zajêcia zosta³y starannie przygotowane, z zastosowaniem ró¿norodnych form. Zajêcia zosta³y dobrze przeprowadzone, uczestnicy byli aktywni.
Problemem okaza³o siê zapanowanie nad zbyt aktywnymi uczestnikami gry symulacyjnej o hufcu, którzy nie dawali innym uczestnikom szansy na wypowiedzenie siê, ale
wystarczy³a krótka ingerencja ze strony komendy kursu. Myœlê, ¿e w miarê zdobywania doœwiadczenia zwi¹zanego z takimi trudnymi, aktywnymi formami pracy, druh Jan
bêdzie potrafi³ przewidywaæ i reagowaæ na tego typu sytuacje.

Opinia – zaliczenie zadania próby podharcmistrzowskiej:
„Bêdê komendantem rajdu hufca”
Druh pwd. Pawe³ Puciowski by³ komendantem rajdu hufca, który odby³ siê w dniach
12-14.10.2004 r. w Nowej Wsi. By³ odpowiedzialny za ca³okszta³t spraw zwi¹zanych
z organizacj¹ i programem tej imprezy – prowadzi³ spotkania przedrajdowe, zorganizowa³ i koordynowa³ pracê zespo³u przygotowuj¹cego rajd.
Podczas realizacji zadania wyst¹pi³y pewne trudnoœci na polu kwatermistrzowskofinansowym (niedogranie – kto i sk¹d ma zdobyæ fundusze i zbieraæ wp³aty), programowym (niedogadanie z komend¹ hufca formy rajdu – inne rozumienie pojêcia przez
organizatorów) oraz organizacyjnym (s³aby nadzór nad instruktorami prowadz¹cymi
zajêcia, co doprowadzi³o do niepotrzebnego zamieszania przy jednej z gier).
Jednak druh Pawe³ stara³ siê rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy doraŸnie i –
by unikn¹æ podobnych b³êdów w przysz³oœci – opisa³ w sprawozdaniu plusy i minusy
imprezy.
Komenda, obserwuj¹c prace poprzedzaj¹ce rajd, po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem komendanta, relacjami uczestników i organizatorów, wydaje pozytywn¹ opiniê
o realizacji tego zadania przez druha Paw³a i wnioskuje o jego zaliczenie.

KSI

Opinia – zaliczenie zadania próby przewodnikowskiej:
„Bêdê instruktorem programowym na podobozie harcerskim”
Wbrew wczeœniejszym planom, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê kadrow¹ œrodowiska,
na tegorocznym obozie dh Micha³ Makowski pe³ni³ funkcjê oboŸnego. Podj¹³ siê tego
zadania pe³en w¹tpliwoœci, wiele osób by³o przekonanych o jego braku predyspozycji
do tej funkcji.
Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e Micha³ bardzo dobrze dogaduje siê z harcerzami, potrafi ró¿nymi ciekawymi metodami zmotywowaæ ich do sumiennego wykonywania zadañ oraz do punktualnoœci i porz¹dku.
Oczywiœcie przygotowany przez niego wczeœniej plan pracy podobozu nie zmarnowa³ siê, w du¿ym stopniu zosta³ zrealizowany. Pomoc Micha³a w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu zajêæ oraz ¿yczliwe nastawienie do innych pozwala³y za¿egnaæ wiele
konfliktów w zespole kadry.
Mimo ¿e z ró¿nych powodów obóz ten nie by³ wymarzonym obozem „na szóstkê”,
Janek udowodni³ na nim, ¿e jest ju¿ harcerskim wychowawc¹, a nie tylko organizatorem harcerskich zajêæ.

Opinia bezpoœredniego prze³o¿onego do zamkniêcia próby przewodnikowskiej:
W czasie realizacji swojej próby dh. Anna Ryczko pe³ni³a funkcjê przybocznej. Przy
spisywaniu zakresu obowi¹zków wziê³a na siebie takie zadania, które pozwoli³y jej
doskonaliæ umiejêtnoœci potrzebne przysz³ej instruktorce i przysz³ej dru¿ynowej (kopie
„Kontraktów przybocznego” i podsumowanie ich realizacji w za³¹czeniu).
Za najwa¿niejsze jej zadanie uwa¿am opiekê nad zastêpami ¿eñskimi (planowanie
pracy, praca ze sprawnoœciami, stopniami i zadaniami zespo³owymi), dokumentacjê
pracy dru¿yny oraz wspó³pracê dru¿yny ze szko³¹. O sukcesie œwiadczy m.in. to, ¿e
Ania cieszy siê autorytetem wœród wszystkich cz³onków dru¿yny, uzyska³a bardzo dobre opinie od wizytuj¹cego nas namiestnika, a ca³a dru¿yna – pochwa³ê od dyrekcji
szko³y.
Ania jest sumienna i odpowiedzialna, o czym œwiadczy m.in. ostatnia zmiana „Kontraktu przybocznego”, wynikaj¹ca ze zmiany sytuacji rodzinnej.
Moim zdaniem Ania jest przygotowana do wst¹pienia do grona instruktorów.
Czuwaj!

PIÊTNO CZY SZANSA
NA PRZYSZ£OŒÆ?
Jak widaæ z powy¿szych przyk³adów, uwagi
krytyczne w opinii mog¹ byæ ró¿nej rangi,
niektóre wcale nie musz¹ dyskwalifikowaæ
instruktora, dobrze jest, gdy towarzyszy im
wskazówka na przysz³oœæ. ¯eby jednak instruktora nie skazaæ na pora¿kê, opiniê tak¹
trzeba sporz¹dziæ od razu po wykonaniu zadania, a nie dopiero przed posiedzeniem KSI.
Dziêki temu instruktor i jego opiekun bêd¹
mieli czas na reakcjê – mog¹ zmieniæ nastêpne zadanie, ¿eby pokazaæ postêp, mog¹ poszukaæ warsztatów, na których instruktor
uzupe³ni brakuj¹c¹ wiedzê, mog¹ te¿ dodaæ
jakieœ nowe zadanie do próby.
Inaczej jest w przypadku absolwentów kursów dru¿ynowych. Nasze opinie by³y przeznaczone tak¿e dla ich prze³o¿onych i dla KSI
jako wskazówki dla przysz³ych prób przewodnikowskich. Zdarza³o siê, ¿e niektórzy
z nich realizowali ju¿ podczas kursu swoje
próby, wiêc KSI nie mog³a w pe³ni korzystaæ
z naszych opinii. Jednak nadal przy zamykaniu stopnia mo¿na zapytaæ, co siê od czasu
zakoñczenia kursu zmieni³o.
Oczywiœcie, niewielki mamy wp³yw na to,
kiedy instruktor zg³osi siê do nas po opiniê
ani czy z niej m¹drze skorzysta. Czy da sobie
szansê na wyci¹gniêcie wniosków, czy siê
obrazi za krytykê, czasami z jego wyboru
udzielon¹ w ostatniej chwili. To jest ju¿ odpowiedzialnoœæ tego instruktora i jego opiekuna próby.

Dru¿ynowa DH „Czarne Stopy” pwd. Joanna Nowak

OSTATNIE S£OWO,
CZYLI OPINIA OPIEKUNA
Opinia dla absolwenta kursu:
Druh Adam Kowaluk
Komenda kursu dru¿ynowych przeanalizowa³a realizacjê zadañ kursowych i twoj¹
postawê podczas kursu.
Uznaliœmy, ¿e zas³u¿y³eœ na zaliczenie kursu i na patent dru¿ynowego. Otrzymujesz
patent klasy „czeladnik”, co oznacza, ¿e masz ju¿ za sob¹ rzemieœlnicze „wyzwolenie”, ale czegoœ jeszcze ci brakuje, ¿eby bez obaw powierzyæ ci funkcjê harcerskiego
wychowawcy. Dlatego powinieneœ na sta³e wspó³pracowaæ z bardziej doœwiadczonym
instruktorem.
Uwa¿amy, ¿e do osi¹gniêcia poziomu w pe³ni samodzielnego dru¿ynowego potrzeba ci umiejêtnoœci dostosowania formy do treœci i okolicznoœci oraz umiejêtnoœci przekonania siebie i innych do tego, ¿e jesteœ œwiadomy wychowawczych aspektów pracy
dru¿ynowego. Pamiêtaj te¿, ¿eby twoje ciekawe pomys³y by³y tylko œrodkami do realizacji przyjêtych celów, a nie na odwrót.
Dziêkujemy za zaanga¿owanie wykazane przez ciebie do tej pory, za czas spêdzony
razem podczas kursu. Oczekujemy jednak wiêcej – najwiêksz¹ satysfakcj¹ kadry kszta³c¹cej jest obserwowanie dobrej pracy dru¿yn i gromad prowadzonych przez ich podopiecznych.
Pamiêtaj, ¿e Zobowi¹zanie Instruktorskie nak³ada na ka¿dego z nas obowi¹zek pracy
nad sob¹.

W przypadku opinii opiekuna o ca³oœci próby nie upiera³abym siê przy szczegó³owej analizie ka¿dego zadania. Wed³ug mnie analiza
ta powinna byæ dokonana podczas podsumowania i podczas pracy nad sprawozdaniem
z próby i nie widzê powodu, dla którego opiekun mia³by to sprawozdanie dublowaæ.
O wiele wa¿niejsza jest pomocna obecnoœæ na
spotkaniu z KSI. Swoim podopiecznym staram siê pisaæ opinie dotycz¹ce próby jako ca³oœci, odnosz¹ce siê tylko do najwa¿niejszych
kwestii, nawi¹zuj¹ce do celów danej próby,
a niekoniecznie do sposobów ich realizacji. Ta
opinia nie ma na celu przekonanie KSI, to zrobiê przecie¿ osobiœcie. Opinia bêdzie trwa³ym
wspomnieniem po wielu miesi¹cach wytê¿onej pracy.
HM. ANITA REGUCKA-KWAŒNIK
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