KSI
coœ trzeba poprawiæ, jakie s¹ „luki kszta³ceniowe”, jakie sfery pracy
hufca s¹ zaniedbane.
KSI dziêki swojej wiedzy o kadrze instruktorskiej mo¿e wp³ywaæ na
zapisy w programie rozwoju hufca dotycz¹ce kierunków pracy z kadr¹.
Budowany na takiej podstawie program kszta³cenia bêdzie dobrze odpowiada³ na potrzeby poszczególnych œrodowisk i ca³ego hufca.
Cz³onkowie KSI mog¹ równie¿ wskazaæ niewykorzystany potencja³ kadrowy, drzemi¹cy w ró¿nych œrodowiskach i krêgach. I nie tylko
chodzi tu o krêgi seniorów, ale równie¿ o przeszkolonych i przygotowanych do pe³nienia funkcji na poziomie hufca lub szczepu instruktorów, ale ci¹gle nie wykorzystanych do takiej pracy. Przyk³adem mog¹
byæ osoby zdobywaj¹ce stopnie, które czêsto w ramach realizacji zadañ przechodz¹ ró¿ne szkolenia i kursy. Jednak po ich zakoñczeniu
kieruj¹cy hufcem nie zawsze umiej¹ znaleŸæ dla nich odpowiednie,
nowe pole s³u¿by. To równie¿ instruktorzy, którzy maj¹ za sob¹ s³u¿bê
na odpowiedzialnych i wa¿nych funkcjach, a nie mog¹ z ró¿nych powodów dalej ich pe³niæ. Istnieje przecie¿ mo¿liwoœæ wykorzystania
ich wiedzy, doœwiadczenia i umiejêtnoœci przez zespo³y hufcowe, wymagaj¹ca na przyk³ad mniejszego zaanga¿owania czasowego.
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Zbli¿amy siê do gor¹cego okresu zjazdów hufców. Ju¿ za kilka
miesiêcy we wszystkich hufcach Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego instruktorzy spotkaj¹ siê, by wybraæ nowe w³adze oraz podsumowaæ
cztery lata dzia³alnoœci. Wa¿nym elementem ka¿dego zjazdu bêdzie
uchwalenie programu rozwoju hufca na nastêpn¹ kadencjê.
Aby to zadanie siê powiod³o, musi byæ spe³nionych kilka warunków. Podstawowym jest to, ¿e do pracy nad programem rozwoju nie
mo¿na siê zabraæ na zjeŸdzie ani nawet na tydzieñ przed zjazdem. To
musi byæ owoc kilku miesiêcy lub choæby kilku tygodni pracy. Powinny w niej uczestniczyæ ró¿ne zespo³y instruktorskie hufca. Jednym z zespo³ów, którego udzia³ w tworzeniu strategii rozwoju hufca jest
niezbêdny, jest komisja stopni instruktorskich. Dlaczego akurat KSI?
Dlatego, ¿e odpowiada za bardzo wa¿ny fragment pracy hufca – w istotny sposób wp³ywaj¹cy na przysz³oœæ hufca. Jest to oczywiœcie praca
z kadr¹, a konkretnie pozyskiwanie nowej kadry instruktorskiej i umo¿liwianie jej rozwoju przez zdobywanie stopni instruktorskich.

Co KSI mo¿e wnieœæ
do programu rozwoju hufca?
Podstawowym wyzwaniem jest analiza funkcjonowania w hufcu
kadry instruktorskiej. Analiza liczbowa – ilu mamy instruktorów i z jakimi stopniami, ile nowej kadry pozyskaliœmy przez 4 lata, ile zosta³o
otwartych prób przewodnikowskich i wreszcie – ile osób z³o¿y³o Zobowi¹zanie Instruktorskie. To wszystko pokazuje nam, jak skuteczni
jesteœmy w pozyskiwaniu nowej kadry. Wa¿ne jest nie tylko to, ilu
instruktorów z³o¿y³o Zobowi¹zania Instruktorskie, ale równie¿ to, ilu
otworzy³o próby na kolejny stopieñ. To wskazuje nam, na ile potrafimy motywowaæ instruktorów do dalszego rozwoju i podejmowania
kolejnych wyzwañ.
Istotna jest nie tylko ogólna liczba prób, ale równie¿ ustalenie, jak
wygl¹da ich „geografia œrodowiskowa”. Ile osób z poszczególnych œrodowisk harcerskich wybiera drogê instruktorsk¹. Mo¿e to wskazywaæ
na poziom pracy z harcerzami starszymi i m³od¹ kadr¹ w tych œrodowiskach.
Dziêki wiedzy o instruktorach i œrodowiskach swojego hufca KSI
jest w stanie przewidzieæ zmiany kadrowe, jakie mog¹ nast¹piæ w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci. Na przyk³ad nieotwieranie nowych prób
na stopnie phm. i hm. w przysz³oœci mo¿e skutkowaæ brakiem opiekunów prób i w ogóle – kadry do pracy na poziomie komendy hufca.
W takiej sytuacji w programie rozwoju hufca koniecznie powinno
znaleŸæ siê miejsce na dzia³ania dotycz¹ce wspierania kszta³cenia i dokszta³cania na tym poziomie.
Przez analizê realizacji prób (ich poziom, podejmowane zadania,
terminowoœæ) poœrednio mo¿na oceniæ jakoœæ pracy w poszczególnych dru¿ynach i szczepach. Dziêki temu KSI mo¿e wspó³uczestniczyæ w diagnozowaniu, gdzie s¹ niedostatki w pracy dru¿yn, gdzie

Jak nowy program rozwoju hufca
wp³ynie na pracê KSI?
Mamy za sob¹ ca³¹ kadencjê doœwiadczeñ w pracy z programami
rozwoju hufca. Warto siê zastanowiæ, jak taka strategia pracy hufca powinna wp³ywaæ na to, co bêdzie robi³a KSI przez nastêpne cztery lata.
Ka¿dy program rozwoju powinien zawieraæ czêœæ poœwiêcon¹ kadrze. Musimy w niej odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych pracy
z instruktorami. Sk¹d tak naprawdê w danym hufcu chcemy braæ kadrê, do czego ta kadra jest nam potrzebna, jakiej kadry nam brakuje?
Czy brakuje nam dru¿ynowych, szczepowych, czy mo¿e kadry poziomu hufca – namiestników, kszta³ceniowców, kadry organizacyjnej?
Je¿eli potrzebni s¹ dru¿ynowi, to gdzie – wszêdzie? A mo¿e tylko na
wsi, albo tylko w mieœcie? A mo¿e tylko kadra do prowadzenia gromad zuchowych? Kierunkowe odpowiedzi na te pytania znajduj¹ce
siê w programie rozwoju hufca powinny wp³ywaæ na aktywnoœæ KSI.
Obecnie funkcjonuj¹cy „System stopni instruktorskich” daje mo¿liwoœæ modyfikowania wymagañ prób na stopnie instruktorskie pod
k¹tem potrzeb œrodowiska zawartych w programie rozwoju. To znaczy, ¿e po przyjêciu tego programu, ka¿da KSI powinna zastanowiæ
siê, jak potrzeby œrodowiskowe powinny znaleŸæ swoje odzwierciedlenie w próbach instruktorskich.
Równie¿ szkolenia – seminaria dla opiekunów prób prowadzone
przez KSI, oprócz sta³ych treœci dotycz¹cych fachowego prowadzenia próby przez opiekuna, mog¹ zawieraæ treœci pomagaj¹ce opiekunowi w lepszy sposób powi¹zaæ próbê i dzia³ania zdobywaj¹cego
stopieñ z potrzebami hufca (uwidocznionymi w programie rozwoju
hufca). Wi¹¿e siê to z podnoszeniem poziomu pracy osób wspó³pracuj¹cych z komisj¹, a tym samym polepszaniem wyników ich pracy
i lepszego realizowania programu rozwoju hufca.
Nie staæ nas dzisiaj na „komfort” posiadania w hufcach „komisji egzaminacyjnych”, zajmuj¹cych siê jedynie przyznawaniem stopni. Dzisiaj KSI musz¹ siê staæ zespo³ami odpowiedzialnymi za rozwój kadry
i czynnie realizuj¹cymi za³o¿enia „polityki kadrowej” hufca zawarte
w programie rozwoju. Czas na komisje, które aktywnie bêd¹ wspiera³y
œrodowiska w pozyskiwaniu kadry i motywowa³y instruktorów do rozwoju przez zdobywanie stopni instruktorskich; komisje, które w czynny
sposób w³¹cz¹ siê w konstruowanie najwa¿niejszych dla funkcjonowania œrodowiska dokumentów, jakimi s¹ programy rozwoju hufca.
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