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W poprzednim artykule rozwa¿aliœmy, jak
wa¿na jest praca z opiekunami prób na stopnie instruktorskie, dlaczego warto podj¹æ ten
wysi³ek. Zanim jednak zaczniemy przygotowywaæ instruktorów do pe³nienia tej funkcji, zastanówmy siê, czy jest dla nas jasne,
do czego w³aœciwie chcemy ich przygotowaæ.
Jakie s¹ zadania opiekuna próby? Jak powinna wygl¹daæ jego praca z podopiecznym?

WSPOMNIENIA PRZEWODNIKA
Próba instruktorska by³a dla mnie ogromnym wyzwaniem, po prostu ba³em siê zostaæ
instruktorem. Dlaczego? Kilka razy czyta³em
Zobowi¹zanie Instruktorskie i za ka¿dym razem
nie by³em pewien, czy zdo³am je wype³niæ.
Najlepiej by³oby zasiêgn¹æ porady... Tylko
kogo zapytaæ? ¯eby by³ obiektywny, a zarazem
przekonywaj¹cy... Postanowi³em, ¿e porozmawiam z komendantem kursu dru¿ynowych, który
parê miesiêcy wczeœniej skoñczy³em. I by³ to przys³owiowy strza³ w dziesi¹tkê. Nie doœæ, ¿e druh
ten ostatecznie rozwia³ moje w¹tpliwoœci, to jeszcze zgodzi³ siê zostaæ moim opiekunem próby!
Dalej posz³o ju¿ g³adko. Na pierwszym spotkaniu opracowaliœmy zadania wchodz¹ce
w sk³ad mojej próby. Na drugim spotkaniu omówiliœmy szczegó³y tych zadañ i... umówiliœmy
siê na krótk¹ rozmowê w dniu otwarcia próby
– 30 minut przed wejœciem na komisjê. Wtedy
to opiekun „nastawi³ mnie” optymistycznie
i próba zosta³a otwarta bez problemu.

Praca opiekuna próby to permanentne
przekonywanie (i przekonywanie siê)!
Najpierw kandydat przekonuje starszego
stopniem instruktora, aby zosta³ jego opiekunem. Potem instruktor musi przekonaæ siê, czy
chce pe³niæ rolê opiekuna próby. Kluczowy
w tym momencie jest wyraz – próba. Niejednokrotnie instruktor pe³ni tylko rolê formalnego opiekuna kandydata, ale ju¿ gorzej
wygl¹da jego opieka nad prób¹. Wynika to
z braku czasu, braku chêci, czy te¿ z braku
zrozumienia istoty roli opiekuna.
Zadania trzeba u³o¿yæ z przekonaniem, ¿e
to w³aœnie te, a nie inne najlepiej rozwin¹
i sprawdz¹ w dzia³aniu kandydata na instruktora i bêd¹ równoczeœnie po¿yteczne dla jego
œrodowiska. Potrzebny jest czas na to, ¿eby
program próby omówiæ, przemyœleæ – czy jest
on spójny, przekonywaj¹cy. Nastêpnie trzeba

do tych pomys³ów przekonaæ komisjê stopni.
Niestety, zdarza siê czêsto, ¿e po otwarciu
próby urywa siê kontakt opiekuna z kandydatem, a¿ ten ostatni nie zg³osi gotowoœci zamkniêcia próby. Tymczasem instruktorem
nie staje siê tylko przez realizacjê poszczególnych zadañ próby, ale przez ca³¹ sw¹
dzia³alnoœæ i postawê w czasie jej trwania.
W przypadku próby na przewodnika chodzi
o dzia³ania w dru¿ynie i z dru¿yn¹, dla pozosta³ych stopni – dzia³ania na funkcji instruktorskiej, na podstawie której próba jest skonstruowana. Próba trwa rok, dwa, jest wiêc co
obserwowaæ, jest wiele okazji, ¿eby przekonaæ siê, czy kandydat bêdzie dobrym instruktorem. Czasami, gdy opiekun ma w¹tpliwoœci, trzeba przekonaæ kandydata, ¿e powinien
coœ w sobie zmieniæ. Jesteœmy pewni, ¿e takiej aktywnoœci oczekuj¹ od opiekunów komisje stopni, a tak¿e podopieczni, nawet gdy
tego nie wyra¿aj¹ wprost.
Na koniec próby trzeba siê przekonaæ, czy
cel próby zosta³ osi¹gniêty, nawet je¿eli zadania nie zosta³y zrealizowane dok³adnie tak,
jak by³y zaplanowane. A dla komisji najwa¿niejsze jest przekonanie, ¿e kandydat chce siê
rozwijaæ, umie wyci¹gaæ wnioski i poradzi
sobie z ka¿dym postawionym przed nim zadaniem…
Podsumowuj¹c, spróbujmy przedstawiæ
powy¿sze oczekiwania w kilku punktach:

ZADANIA OPIEKUNA PRÓBY NA STOPIEÑ INSTRUKTORSKI
1. Faza otwarcia próby
a) wstêpna rozmowa z kandydatem – dlaczego chce zostaæ instruktorem, zdobyæ ten stopieñ,
b) wspólne zbudowanie próby na stopieñ,
c) przygotowanie kandydata do przedstawienia próby komisji,
d) przekonanie komisji stopni, ¿e warto otworzyæ próbê.
2. Faza realizacji zadañ
a) obserwowanie sposobów realizacji zadañ i motywowanie kandydata,
b) ewentualna pomoc w realizacji zadañ,
c) ewentualne zmiany w programie próby,
d) podsumowanie próby i wystawienie opinii.
3. Faza zamkniêcia próby

WSPOMNIENIA PODHARCMISTRZA
Niedawno stan¹³em przed kolejnym wyzwaniem w mojej s³u¿bie instruktorskiej. Zosta³em
poproszony o to, by byæ opiekunem próby na stopieñ przewodnika. Wprawdzie wczeœniej wyobra¿a³em sobie, jak to bêdzie, ale na wszelki
wypadek zacz¹³em od spisania, o czym muszê
pamiêtaæ. Przypomnia³em sobie zajêcia o roli
opiekuna próby, ale te¿ to, czego doœwiadczy³em podczas moich w³asnych prób instruktorskich.
Po pierwsze – zebraæ jak najwiêcej informacji o swoim podopiecznym i jego œrodowisku dzia³ania. Po drugie – przygotowaæ wstêpne
propozycje zadañ, które mo¿na zaproponowaæ,
w razie gdyby zadania przygotowane przez kandydata nie by³y najlepsze. Po trzecie – trzeba
postaraæ siê przekonaæ podopiecznego, ¿e próba powinna byæ dla niego wyzwaniem...

a) przygotowanie kandydata do przedstawienia zrealizowanych zadañ przed komisj¹,
b) wspólna (kandydata i opiekuna) dyskusja na temat zadañ z komisj¹ stopni,
c) zorganizowanie Zobowi¹zania Instruktorskiego (pwd.) lub wrêczenie podk³adki (phm. i hm.),
d) przypomnienie instruktorowi, ¿e zakoñczona próba to kolejny krok w drodze do mistrzostwa...

Opiekun próby na stopieñ przewodnika
powinien szczególnie zwróciæ uwagê na przygotowanie kandydata do obu spotkañ z komisj¹ – bêdzie to przecie¿ pierwsze w ¿yciu
otwarcie i zamkniêcie próby na stopieñ.
Oczywiœcie w zale¿noœci od samodzielnoœci, doœwiadczenia, cech osobowych podopiecznego niektóre wymienione zadania
bêd¹ wymaga³y od opiekuna wiêkszego wysi³ku, a niektóre mniejszego, albo w ogóle siê
nie pojawi¹. Nie jest te¿ tak, ¿e próby na wyCZUWAJ | 02.2005

¿sze stopnie wymagaj¹ od opiekuna mniejszego zaanga¿owania. Jednak osoby odpowiadaj¹ce za kszta³cenie opiekunów prób
(komisje stopni i zespo³y kadry kszta³c¹cej)
musz¹ braæ pod uwagê wszystkie aspekty
dzia³añ opiekuna. Ka¿da faza ma swoje znaczenie w próbie i ka¿dy zaanga¿owany w próbê opiekun musi o tym pamiêtaæ.
O konkretnych formach kszta³cenia i innych sposobach pracy z opiekunami przeczytacie ju¿ nastêpnym razem.
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