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Nie tak dawno zaprzyjaŸnione
m³ode osoby rozpytywa³y
kandydatów na instruktorów,
dlaczego trudno stan¹æ im
przed komisj¹ stopni
instruktorskich. „Bo w komisji
zasiadaj¹ nadêci, starzy
druhowie” – pad³a jedna
z odpowiedzi. Zdanie to
pokazuje, jak du¿ym stresem
bywa dla m³odego cz³owieka
spotkanie z tak¹ komisj¹.
Pewnie zna on tylko
niektórych jej cz³onków.
Jednoczeœnie nas³ucha³ siê ju¿
plotek powtarzanych z ust do
ust o z³oœliwej druhnie
i strasznym druhu, który
„stale siê czepia”. W tym
kontekœcie warto zastanowiæ
siê wiêc nad tym, jak powinny
byæ prowadzone spotkania
KSI? Jak zadbaæ o w³aœciw¹,
przyjazn¹ atmosferê na
posiedzeniach? Jak
optymalnie pokierowaæ prac¹
komisji, by chcia³o stawaæ
przed ni¹ jak najwiêcej
m³odych, ambitnych
harcerzy?

PRACA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

JAK PROWADZIÆ
SPOTKANIA KSI
STRONA ORGANIZACYJNA
Hufcowa komisja stopni instruktorskich powinna spotykaæ siê regularnie. Na ogó³ dzieje siê to raz w miesi¹cu. Terminy spotkañ og³aszane s¹
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Bywa, ¿e w czerwcu, przed HAL, komisja spotyka siê czêœciej. Spotkania organizowane s¹ w terminach
dogodnych dla kandydatów i ich
opiekunów, czyli np. nie tylko w tygodniu, ale te¿ w weekend. Komisja
mo¿e pracowaæ zarówno w ca³ym
sk³adzie, jak i w zespo³ach. Zespó³
powinien liczyæ co najmniej trzy osoby (w jego sk³adzie musi znaleŸæ siê
przewodnicz¹cy KSI lub jego zastêpca). NajpóŸniej na tydzieñ przed planowanym posiedzeniem nale¿y przes³aæ do komisji wniosek o otwarcie
i program próby na stopieñ lub sprawozdanie z realizacji próby. Umo¿liwi to cz³onkom komisji „odrobienie pracy domowej”, czyli w³aœciwe
przygotowanie siê do posiedzenia.
PRZYGOTOWANIE INTERNETOWE
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DO POPRZEDNIEGO
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Pod pojêciem „przygotowanie internetowe ” rozumieæ nale¿y pracê, jak¹
podejmuj¹ cz³onkowie komisji, opiekun i podopieczny, zanim spotkaj¹ siê
na w³aœciwym posiedzeniu komisji.
Kontakty przed tym spotkaniem mog¹
odbywaæ siê w rzeczywistoœci wirtualnej, telefonicznej lub spotkañ „face
to face”. Wywieraj¹ one ogromny

wp³yw na kszta³t w³aœciwego posiedzenia KSI. Wczeœniejsze przes³anie
programu próby umo¿liwia cz³onkom
komisji zapoznanie siê z planowanymi zadaniami. Ju¿ na tym etapie mog¹
oni na rêce opiekuna próby zg³aszaæ
swoje pytania, w¹tpliwoœci czy sugerowaæ uszczegó³owienie zadañ.
Sprzyja to budowaniu dopracowanych prób. Takie wczeœniejsze „przegadanie” próby sprawia, ¿e na samym
spotkaniu KSI mo¿na ju¿ tak¹ próbê
praktycznie bezproblemowo otworzyæ. Podopieczny na takim posiedzeniu pozytywnie odbiera postawê
cz³onków komisji. Jego opinia, która
zapewne „pójdzie” w harcerski œwiat,
byæ mo¿e prze³amie obawy innych
przed przyjœciem na spotkanie z KSI.
CZAS NA W£AŒCIWE SPOTKANIE
W wyznaczony wczeœniej dzieñ KSI
spotyka siê na swoim posiedzeniu.
Procedurê otwarcia b¹dŸ zamkniêcia
próby rozpoczyna od rozmowy
z opiekunem. Przedstawia on swojego podopiecznego, mówi o jego
¿yciu harcerskim i prywatnym. Czêsto po tym wstêpie inaczej patrzymy
na zadania próby, znikaj¹ w¹tpliwoœci rodz¹ce siê przy wstêpnej ich lekturze. Rozmowa taka obliguje jednoczeœnie opiekuna do dobrego
przygotowania siê i wczeœniejszego
bli¿szego poznania mocnych i s³abych stron swojego podopiecznego.
Komisja ma tym samym sposobnoœæ

KSI

– Kluczem do szczêœcia jest posiadanie marzeñ, kluczem do sukcesu jest
ich realizacja. (James Allen)
– By odnieœæ sukces, musisz zdecydowaæ, co dok³adnie chcesz osi¹gn¹æ, a nastêpnie postanowiæ, ¿e
zap³acisz za to odpowiedni¹ cenê.
(Bunker Hunt)
– Jeœli chcesz coœ, czego nie masz,
musisz zrobiæ coœ, czego jeszcze
nie robi³eœ. (Nikodem Marsza³ek)
– Jeœli bêdziesz myœla³ tak jak teraz,
to bêdziesz mia³ to, co masz. Je¿eli
zmienisz swoje myœlenie, zmienisz
to, co masz. (Nikodem Marsza³ek)

Po rozmowie z zainteresowanym komisja znów pozostaje tylko w towarzystwie jego opiekuna. Teraz
cz³onkowie KSI mog¹ przekazaæ

Wybór „z³otych myœli” jest oczywiœcie ogromny. Warto, by myœl by³a
dopasowana do osoby staj¹cej przed
komisj¹ i celnie trafia³a w jej aktualne aspiracje i potrzeby.
POSIEDZENIA ROBOCZE
Niekiedy KSI spotykaæ siê mo¿e na
tzw. posiedzeniach roboczych. Spo-
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Dopiero teraz komisja zaprasza na
swoje spotkanie podopiecznego.
Poniewa¿ ju¿ wczeœniej cz³onkowie
komisji zapoznali siê z zadaniami
próby (lub z jej podsumowaniem),
teraz maj¹ czas na d³u¿sz¹ rozmowê
z zainteresowanym. Powinno siê ku
temu stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ szczerym wypowiedziom. Nastrój obraduj¹cym poprawi na pewno ciasto domowej roboty,
kawa i herbata, a jakiœ ¿art i uœmiech
roz³aduj¹ emocje. Komisja w czasie
rozmowy ma okazjê zbadaæ dojrza³oœæ pogl¹dów kandydata, poznaæ
jego zainteresowania i dalsze plany.
Oceniamy sposób wys³awiania siê,
odpornoœæ na stres czy prezencjê. Te
cechy buduj¹ przecie¿ wizerunek
przysz³ego instruktora w oczach
osób spoza organizacji.

tkanie takie przebiega tylko w œcis³ym gronie komisji. Przedmiotem
obrad s¹ próby, których termin realizacji dawno min¹³. Tu te¿ jest miejsce na debatê nad ewentualnymi
zmianami w regulaminie KSI. Komisja rozpatruje ponadto wnioski
o zmianê zadañ w próbach. Na spotkaniu takim cz³onkowie komisji
przygotowuj¹ te¿ warsztaty dla opiekunów prób.
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opiekunowi swoje sugestie na temat
realizacji próby, zobligowaæ go do dopilnowania pracy nad sob¹ itp. Samo
og³oszenie – jak mniemam pozytywne – decyzji komisji winno mieæ uroczysty charakter. Warto zadbaæ o obrzêdow¹ oprawê. Na zamkniêciu
próby pamiêtajmy o jakimœ mi³ym
drobiazgu od KSI, np. wypisanej na
ozdobnej karteczce „z³otej myœli”:
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stymulowania rozwoju opiekuna,
podpowiadania mu, jak dobrze formu³owaæ i prowadziæ próby. W czasie tej rozmowy jest miejsce na wytkniêcie niedoci¹gniêæ próby, np. Ÿle
dobranego zadania czy chaotycznego zapisu próby. B³êdy te komisja
wskazuje opiekunowi w cztery oczy,
gdy¿ to on odpowiada za zapewnienie w³aœciwego poziomu próby.

STOSUNKI MIÊDZY
CZ£ONKAMI KSI
Na kszta³t spotkañ KSI ogromny
wp³yw maj¹ stosunki, jakie panuj¹
miêdzy jej cz³onkami. Wa¿ne, by by³y
one pe³ne ¿yczliwoœci. W spornych
kwestiach, przed ewentualnym g³osowaniem, warto dyskutowaæ u¿ywaj¹c
rzeczowych argumentów. Po prostu –
komisja pracuje o wiele lepiej, je¿eli
jej cz³onkowie siê lubi¹ i akceptuj¹
swoje ró¿ne pogl¹dy i doœwiadczenia
harcersko-¿yciowe.
WNIOSKI KOÑCOWE
Ustaliliœmy ju¿, ¿e pierwsze wra¿enie osoby staj¹cej przed obliczem komisji jest bardzo wa¿ne. Od sposobu
prowadzenia spotkañ KSI zale¿y
w du¿ej mierze liczba otwieranych
w niedalekiej przysz³oœci prób. Drogi cz³onku komisji! Przed nastêpnym
posiedzeniem odrób zadane lekcje –
przeanalizuj próbê i dowiedz siê jak
najwiêcej o zainteresowanym. Na
spotkanie komisji przyjdŸ uzbrojony
w cierpliwoœæ, dobry uœmiech i du¿¹
dawkê ¿yczliwoœci. B¹dŸ otwarty na
argumenty drugiej strony. Ty te¿ siê
przecie¿ ci¹gle uczysz. Wspó³pracuj
z opiekunem. Dziêki takiemu zaanga¿owaniu i poœwiêconemu czasowi
przyczynisz siê do ukszta³towania
dobrego, harcerskiego instruktora.
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