KSI

Problemy w pracy KSI

Niestety, czasem uwagi KSI traktowane s¹ jako „atak” lub podwa¿enie kompetencji, wiedzy i autorytetu, a nie jako pomoc i rada.
Cz³onkowie KSI musz¹ wiêc pamiêtaæ, ¿e krytyka musi byæ konstruktywna i dotyczyæ problemu, a nie osoby.

K³opoty to nasza
specjalnoœæ
HM. GRA¯YNA WIDERA

Problemy w pracy komisji stopni instruktorskich czêsto dotycz¹
zarówno jej cz³onków, jak i instruktorów otwieraj¹cych lub zamykaj¹cych próby (kandydatów i ich opiekunów). Zale¿¹ od warunków
œrodowiskowych, stanu kadry, czasami bior¹ siê z lêku przed zmianami...

CZ£ONKOWIE KSI

WYMAGANIA NA STOPNIE
Przy opracowywaniu programu próby nale¿y pamiêtaæ, ¿e musi
on byæ dostosowany do konkretnego instruktora. Zdarza siê, ¿e kilku
instruktorów danego hufca jednoczeœnie zg³asza siê do KSI z wnioskiem o otwarcie próby. Poniewa¿ czêœæ wymagañ dotyczy realizacji
zadañ na poziomie hufca, trzeba o tym pomyœleæ i przewidzieæ mo¿liwoœæ zrealizowania zadañ przez ka¿dego ze zdobywaj¹cych stopieñ.
Inny problem dotyczy oceny wykonanych zadañ. Komisja nie mo¿e
byæ „s¹dem”, decyduj¹cym, czy osi¹gniêcie za³o¿onej przez siebie
dojrza³oœci spo³ecznej w ¿yciu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim (jedno z wymagañ na stopieñ harcmistrza) wymaga wyprowadzenia siê od rodziców i za³o¿enia rodziny, uzyskania awansu w pracy
zawodowej czy „brylowania” w towarzystwie. Tego typu zagadnienia wymagaj¹ nie tylko wiedzy i doœwiadczenia, ale i taktu ze strony
cz³onków komisji.

DOROS£Y KANDYDAT

Jedynym kryterium wyboru instruktorów do KSI, okreœlonym w regulaminie, jest posiadany przez nich stopieñ. Czytamy: W sk³ad komisji wchodz¹ instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, z tym,
¿e przynajmniej po³owê sk³adu komisji stanowi¹ harcmistrzowie. Regulamin nie okreœla, jakimi cechami i doœwiadczeniem powinien
wykazaæ siê kandydat na cz³onka KSI. A w³aœnie brak po¿¹danych cech
oraz du¿ego doœwiadczenia jest przyczyn¹ wielu problemów.

OPIEKUN PRÓBY
Bywa³o, ¿e opiekuna próby wyszukiwano wœród instruktorów,
którzy wiele lat temu zdobyli stopieñ i nie mieli okazji, by na bie¿¹co
œledziæ zmiany w organizacji lub z ró¿nych przyczyn musieli zrezygnowaæ z czynnej pracy. Od 2002 roku opiekun musi mieæ zaliczon¹
s³u¿bê instruktorsk¹ – ten zapis eliminuje instruktorów „z archiwum”,
którzy stopieñ zdobyli wiele lat temu i nie pracuj¹ dzisiaj czynnie.

Idealnie jest, jeœli zg³aszaj¹cy siê do KSI kandydat na instruktora
rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ w ZHP od gromady zuchowej i dru¿yny harcerskiej i mia³ okazjê do zdobycia stopni zuchowych i harcerskich. Jednak na instruktorsk¹ drogê wkraczaj¹ równie¿ doroœli
„bez przesz³oœci harcerskiej”, np. nauczyciele czy rodzice harcerzy.
Trudno zmuszaæ ich do zdobywania po kolei stopni harcerskich, ale
wa¿ne jest, aby posiedli wiedzê i umiejêtnoœci na poziomie przedostatniego stopnia. Jak to tego doprowadziæ? Jeœli kandydat jako jedno
z zadañ wybierze zdobycie stopnia, to sprawa jest prosta. Jeœli nie, to
uzupe³nienie wiedzy harcerskiej nale¿y w próbie uwzglêdniæ w inny
sposób. Szczególn¹ rolê w tym przypadku odgrywa opiekun próby –
to on jest odpowiedzialny za poziom dojrza³oœci harcerskiej kandydata na instruktora.

UPOWSZECHNIENIE
DOROBKU METODYCZNEGO

CZAS OTWARCIA PRÓBY
Nowy regulamin wprowadzi³ obowi¹zkowy odstêp pomiêdzy zdobywaniem kolejnych stopni instruktorskich. Jednak: W uzasadnionych przypadkach KSI mo¿e skróciæ okres s³u¿by instruktorskiej
niezbêdnej do otwarcia próby na kolejny stopieñ.
Do tej mo¿liwoœci nale¿y podchodziæ bardzo indywidualnie
i z du¿¹ rozwag¹. Trzeba uwa¿aæ, by „uzasadnione przypadki” nie
stanowi³y regu³y. Jeœli do KSI zg³asza siê instruktor, który jako jedyny bêdzie móg³ prowadziæ obóz dru¿yny, to dylemat: „jeœli nie bêdzie mia³ stopnia podharcmistrza – dru¿yna bêdzie mia³a problemy z
wyjazdem na samodzielny obóz” mo¿e stanowiæ przes³ankê do skorzystania z mo¿liwoœci skrócenia czasu pomiêdzy próbami.

Istotn¹ spraw¹ jest udostêpnianie dorobku metodycznego powsta³ego w czasie prób. Wiele materia³ów albo le¿y gdzieœ w harcerskich
archiwach, albo spoczywa na dnie instruktorskich szuflad. Warto zastanowiæ siê, jak je wykorzystaæ – czy umieœciæ w ogólnie dostêpnym
miejscu w hufcu, w Internecie, czy przekazaæ do biblioteczki hufca.

WSPÓ£PRACA KSI I ZKK
W niektórych œrodowiskach zdarza siê, ¿e komisje stopni instruktorskich i zespo³y kadry kszta³c¹cej dzia³aj¹ co prawda równolegle
do siebie, ale „ka¿dy sobie rzepkê skrobie”. A powinny one wspó³pracowaæ ze sob¹! Dobrze by³oby, gdyby w KSI by³ przynajmniej
jeden instruktor z ZKK i na odwrót.

ZALICZYÆ, NIE ZALICZYÆ
Niejednokrotnie cz³onkowie KSI staj¹ przed problemem, czy jeœli
zakwestionuj¹ poziom planowanych lub ju¿ zrealizowanych zadañ,
nie zniechêc¹ instruktora do dalszej pracy. Jeœli próba nie zostanie
zamkniêta – nie bêdzie instruktora i nie bêdzie dru¿yny. Ta obawa
dotyczy najczêœciej œrodowisk ma³ych i to nie tylko na wsi. Czêsto
odpowiedzialnoœæ za taki stan przerzucana jest na KSI, a nie na kandydata i jego opiekuna. Pytanie tylko, czy obni¿enie wymagañ lub
przyzwolenie na bylejakoœæ bêdzie gwarantem dzia³alnoœci gromady, dru¿yny czy szczepu?

Problemy s¹ po to, by je rozwi¹zywaæ, a nie demonizowaæ. Wiele
zale¿y od dobrej woli wszystkich instruktorów – cz³onków komisji
stopni instruktorskich, kandydatów i opiekunów oraz niejednokrotnie przed³o¿enia interesu œrodowiska nad w³asne ambicje. To brzmi
bardzo idealistycznie, ale jest realne. Przecie¿ „Ludzie s¹ jak kwiaty:
stworzeni do tego, aby siê rozwijaæ” (Andre Liege).
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