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OKAZJA DO REFLEKSJI
Planowy rozwój musi uwzglêdniaæ
harmonijnie rozwijane cztery sfery:
fizyczn¹, intelektualn¹, duchow¹
i spo³eczn¹, a stopnie – z za³o¿enia –
maj¹ w tym pomóc. Próba musi siê
wpisywaæ w plany ¿yciowe i pozaharcersk¹ aktywnoœæ instruktora. Dobrze
skonstruowana próba nie mo¿e przeszkadzaæ, ale powinna pomóc w realizacji celów i w osi¹gniêciu satysfakcji z ¿ycia, a nawet mo¿e otworzyæ
oczy na niedostrzegane lub niedoceniane wczeœniej mo¿liwoœci. Taka
próba musi uwzglêdniaæ nie tylko
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ZHP jako organizacja wychowawcza na ka¿dym etapie wspiera
(przynajmniej w za³o¿eniach) rozwój
osobisty swoich cz³onków. S³u¿¹
temu liczne instrumenty metodyczne, dostosowane do ich wieku i poziomu dojrza³oœci. Po osi¹gniêciu
„wieku instruktorskiego” stopnie instruktorskie to praktycznie najwa¿niejszy instrument metodyczny,
wspieraj¹cy rozwój instruktora. Jednoczeœnie kontynuowanie rozwoju
osobistego (teraz ju¿ samodzielnie)
pozostaje jedn¹ z najwa¿niejszych
powinnoœci instruktora ZHP i jest
elementarnym wyrazem harcerskiego stylu i harcerskiej postawy wobec ¿ycia. Oczywiœcie realizowanie
tej powinnoœci powinno te¿ przynieœæ owoce, niekoniecznie w sensie materialnym – pod postaci¹ tzw.
wymiernego sukcesu, ale z pewnoœci¹ w formie bardziej harmonijnego i szczêœliwego ¿ycia.
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SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH
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Poni¿szy tekst jest pierwszym z cyklu artyku³ów na temat stopni instruktorskich
opracowywanego przez Wydzia³ Pracy z Kadr¹ i Kszta³cenia GK ZHP. Czêœæ tekstów
zostanie zamieszczona w najbli¿szych numerach „Czuwaj”. Pe³ny zbiór bêdzie mo¿na znaleŸæ po zakoñczeniu
prac na stronie internetowej
ksztalcenie.zhp.pl. Jeœli
chcesz podzieliæ siê swoimi
doœwiadczeniami na temat
tego, jak próba na stopieñ
wp³ynê³a na twoj¹ drogê rozwoju, jak¹ rolê odegra³ podczas próby opiekun, jak byæ
dobrym opiekunem próby,
jak komisja stopni w twoim
hufcu czy chor¹gwi wspó³pracuje z innymi zespo³ami
instruktorskimi i co z tego
wynika, jak wygl¹da jej praca
oraz jak pracujecie z opiekunami prób w waszym œrodowisku – pisz pod adresem
ksztalcenie@zhp.pl, opisuj¹c
swoje doœwiadczenia. Otrzymane teksty wzbogac¹ nasze
poradnictwo. Czekamy na
pojedyncze refleksje, ale tak¿e na regulaminy stopni oraz
ciekawe programy prób. Zapraszamy do wspó³pracy
wszystkich instruktorów –
tych, którzy przeszli ciekawe
próby, opiekunów prób
i cz³onków komisji.

potrzeby œrodowiska i s³u¿bê instruktorsk¹ na rzecz ró¿nych wspólnot harcerskich, ale – w równym stopniu –
osobiste potrzeby instruktora. Indywidualizm w systemie stopni oznacza
tak¿e koniecznoœæ uwzglêdnienia unikalnego potencja³u ka¿dego kandydata. Zadaniem opiekuna i komisji
stopni instruktorskich powinna byæ
pomoc w takim u³o¿eniu próby, aby
ka¿dy kandydat optymalnie wykorzysta³ swoje atuty i rozwin¹³ je, a tak¿e
zniwelowa³ swoje s³aboœci. Wymaga
to niemal psychoanalitycznych kompetencji, gdy¿ czêsto trzeba zacz¹æ od
uœwiadomienia podopiecznemu, jakie
s¹ jego mocne i s³abe strony – jednak¿e efekty, jakie mo¿na uzyskaæ, s¹
warte poœwiêconego mu czasu. Mo¿e
to zabrzmi patetycznie, ale uk³adanie próby na stopieñ (z wiêkszym lub
mniejszym wspó³udzia³em opiekuna), przez stworzenie okazji do powa¿nej i g³êbokiej refleksji nad swoim ¿yciem, umo¿liwia pouk³adanie
priorytetów, lepsze samopoznanie
i trafniejszy wybór drogi ¿yciowej.
W naszym poœpiesznym ¿yciu zwykle brakuje czasu na pog³êbion¹ refleksjê nad sob¹ – tym cenniejsz¹ sposobnoœci¹ jawi siê system stopni, pod
warunkiem bardzo indywidualnego,
odpowiedzialnego i uczciwego podejœcia na etapie analizy. Z metodologicznego punktu widzenia prawid³owy proces konstruowania próby
mo¿na bowiem podzieliæ na osobist¹
analizê (mocne i s³abe strony, plany
i marzenia, priorytety), nastêpnie wyznaczanie celów, i wreszcie budowanie zadañ, oczywiœcie przy uwzglêd-
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nieniu wymagañ i idei stopnia. Od poziomu wykonania etapu analizy zale¿y w najwiêkszym stopniu, czy stopieñ stanie siê pomoc¹, instrumentem
wspieraj¹cym indywidualn¹ drogê
rozwoju, czy te¿ bêdzie kul¹ u nogi.
Nie zaniedbujmy analizy!
Z POTRZEBY…
Motywacja do zdobywania kolejnych stopni jest zwykle z³o¿ona i jest
to prawid³owe zjawisko; Ÿle jest wtedy, kiedy ulega sp³yceniu i sprowadza siê do potrzeby uzyskania konkretnych uprawnieñ, skojarzonych
z danym stopniem. Wœród wielu motywów zdobywania danego stopnia
nie mo¿e zabrakn¹æ potrzeby pracy
nad sob¹. Wszyscy wiemy, jak niski
jest odsetek realizacji tak zwanych postanowieñ noworocznych. To znaczy,
¿e doros³y cz³owiek kultury zachodniej potrzebuje instrumentów wspomagaj¹cych – szczegó³owego (i koniecznie spisanego) planu dzia³ania,
gratyfikacji potwierdzaj¹cej osi¹gniêcie za³o¿onych celów (choæby w postaci nowej podk³adki pod krzy¿em)
i presji zewnêtrznej (KSI, opiekun).
W TROSCE O PRESTI¯
Na ile próba mo¿e byæ indywidualna? Z jednej strony powinna byæ
odzwierciedleniem w³asnej drogi rozwoju, ale z drugiej strony ogólny kierunek tego rozwoju musi byæ spójny
z instruktorskim etosem i harcerskim
systemem wartoœci oraz ide¹ poszczególnych stopni. Ostatecznie to opiekun i KSI weryfikuj¹ zadania zamieszczone w próbie pod k¹tem ich
zgodnoœci z ide¹ stopnia i zak³adanego poziomu dojrza³oœci. Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e zadania pierwotnie
wpisane przez kandydata realizuj¹
wymagania na dany stopieñ, ale na
zbyt niskim poziomie. Ujednolicenie
prób powinno zatem dotyczyæ nie tylko ich zgodnoœci z wymaganiami, ale
– co znacznie trudniej osi¹gn¹æ – poziomu „ambitnoœci”, który powinien
byæ tak dobrany, aby próba by³a dla
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kandydata wyzwaniem – tym powa¿niejszym, im wy¿szy stopieñ. Niestety, nie jest to kryterium wymierne
i bêdzie ka¿dorazowo zale¿eæ od wyczucia cz³onków KSI. W dobrze rozumianym interesie kandydatów jest
jednak utrzymanie wysokiego poziomu prób. Szczególnie wa¿ne jest, aby
utrzymaæ wysoki poziom prób harcmistrzowskich w duchu stymulowania w kandydatach pragnienia osi¹gania mistrzostwa ¿yciowego w wielu
dziedzinach. Dziêki temu uda siê byæ
mo¿e zwiêkszyæ presti¿ stopni instruktorskich i wp³yn¹æ na w³aœciw¹
motywacjê do ich zdobywania. Za
w³aœciw¹ motywacjê nale¿y uznaæ
przede wszystkim chêæ stawania siê
coraz lepszym. Obecnie, niestety, zbyt
czêsto sprowadza siê ona wy³¹cznie
do kalkulacji: do czego mi siê to przyda (samodzielne prowadzenie dru¿yny, obozu, kandydowanie na okreœlon¹ funkcjê).
Presti¿ ka¿dego stopnia znacz¹co
obni¿aj¹ instruktorzy, których kompetencje, a czêsto tak¿e postawa instruktorska, dawno ju¿ przesta³y byæ
zgodne z wymaganiami, zawartymi
w regulaminie. Idealnie by by³o, gdyby ka¿dy instruktor, a szczególnie
harcmistrz, okresowo uczciwie odpowiada³ sobie na pytanie, czy nadal na
posiadany stopieñ zas³uguje. Innymi
s³owy, czy zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi wymaganiami, bior¹c
pod uwagê posiadane umiejêtnoœci,
kompetencje, jakoœæ swojej s³u¿by
i postawê ¿yciow¹, znów by swój stopieñ otrzyma³. Na razie, wobec braku
jakichkolwiek uregulowañ w tej kwestii, mo¿na tylko apelowaæ do uczciwoœci i odpowiedzialnoœci poszczególnych instruktorów. Dbajmy
o presti¿ i wartoœæ stopni instruktorskich tak¿e przez odpowiedzialne
podejœcie do tych ju¿ nadanych.
W przeciwnym razie nie powstrzymamy upadku ich wizerunku i sp³ycenia
motywacji do ich zdobywania, szczególnie w przypadku wy¿szych stopni
– podharcmistrza i harcmistrza.
Pamiêtajmy, ¿e stopnie instruktorskie to system z³o¿ony z trzech eta-

pów (od przewodnika do harcmistrza,
czyli niejako od pierwszego wtajemniczenia do mistrzostwa), które zawsze nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie.
Przejœcie wszystkich trzech etapów na
drodze do doskona³oœci ma daæ gwarancjê osi¹gniêcia najwy¿szego poziomu instruktorskiego i mistrzostwa
¿yciowego.
INDYWIDUALIZM
Czym jeszcze jest (lub czym nie
jest) system stopni? Jest niew¹tpliwie drog¹, do pewnego stopnia indywidualn¹, ale jednak wspóln¹ dla
wszystkich instruktorów. Kontynuuj¹c tê wêdrownicz¹ analogiê – mo¿emy wybieraæ ró¿ne szlaki, ale ostatecznie powinniœmy siê wszyscy
spotykaæ na tych samych szczytach
i w tych samych schroniskach…
Na tej drodze znajdujemy konkretne wymagania, których spe³nienie dobrowolnie deklarujemy – to te¿
jest integralnym elementem systemu.
Kolejnym jest systematyczna, wytê¿ona praca. Ten element szczególnie silnie wzmacnia etos stopnia. Przy
podsumowaniu próby zarówno kandydat, jak i macierzyste œrodowisko
powinni mieæ przekonanie, ¿e za
prób¹ kryje siê konkretna, po¿yteczna praca w d³u¿szym okresie (przynajmniej przez rok). Stopieñ „zapra-
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Wiele ju¿ powiedziano o roli
opiekuna w konstruowaniu i realiza-
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OPIEKUN

cji próby, na przyk³ad na etapie analizy. Temu zagadnieniu bêdzie poœwiêcony osobny materia³, ale w tej
czêœci odpowiem na pytanie, kim
opiekun próby nie jest. Kiedy chcemy osi¹gn¹æ jakiœ wspólny cel razem
z zespo³em, potrzebujemy lidera.
Mo¿emy go nazywaæ managerem lub
trenerem, ale jego rola sprowadza siê
do takiego oddzia³ywania na zespó³,
¿eby ka¿dy jego cz³onek realizowa³
te same za³o¿enia taktyczne – wizjê
lidera. Czasami spotyka siê bardziej
indywidualny model – kiedy mój
osobisty trener motywuje mnie
i wspiera na drodze do realizacji celów, które wspólnie uzgodniliœmy.
Jednak zadaniem opiekuna próby na
stopieñ nie jest pokierowanie rozwojem doros³ego podopiecznego, a co
najwy¿ej subtelne czuwanie nad jego
drog¹. Prawdopodobieñstwo nadmiernej ingerencji jest szczególnie
du¿e tam, gdzie ró¿nica wieku, doœwiadczenia i pozycji jest najwiêksza. Starajmy siê byæ mistrzami dla
m³odszych instruktorów i kandydatów na instruktorów, ale wystrzegajmy siê bycia dla nich guru i wyroczniami. Nauczmy ich brania
odpowiedzialnoœci za swoje ¿ycie
i œwiadomego kierowania nim.
A co, jeœli podopieczny nie jest
w stanie samodzielnie u³o¿yæ swojej próby? Nie wymyœlajmy mu zadañ, nie sugerujmy, jakie powinny
byæ jego priorytety. Dajmy mu czas
– niech jeszcze dojrzeje do bycia instruktorem lub do otwarcia próby na
kolejny stopieñ.
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jedynczych zadañ w ¿yciu codziennym. Ka¿da próba jest szko³¹ planowania i realizacji zaplanowanych
celów. Œmiem twierdziæ, ¿e dobrze zaplanowana próba na stopieñ harcmistrza jest dowodem opanowania
w wysokim stopniu umiejêtnoœci organizacji i planowania, tak bardzo cenionych i potrzebnych w biznesie i ¿yciu codziennym. Poszczególnych
elementów sztuki planowania w³asnego rozwoju, weryfikacji celów czy
ewaluacji postêpów, które my æwiczymy w praktyce, ucz¹ za ciê¿kie pieni¹dze na kursach dla managerów!
Czym zatem system stopni nie
jest? Nie powinien byæ cyklem kursów i warsztatów, przygotowuj¹cych
do pe³nienia okreœlonej funkcji, realizowanych niejako „obok” codziennego ¿ycia i s³u¿by. Pomimo
niezaprzeczalnych korelacji stopieñ
– funkcja, bardzo niedobr¹ praktyk¹
jest instrumentalizowanie próby na
stopieñ przez sprowadzenie jej do
roli œrodka koniecznego do objêcia
okreœlonej funkcji w Zwi¹zku. Nie
jest te¿ w³aœciwe nadmierne koncentrowanie siê na s³u¿bie instruktorskiej. W niektórych KSI istnieje tendencja, aby mno¿yæ ponad miarê
zadania zwi¹zane z pe³nieniem s³u¿by w ZHP (i to niekiedy w myœl zasady: im wy¿szy stopieñ, tym wiêcej
zadañ), przy jednoczesnym zaniedbaniu kwestii harmonijnego rozwoju osobistego instruktora. Nie zapominajmy, ¿e ka¿dy instruktor ma
jeszcze inne ¿ycie poza harcerstwem
i nasz¹ wspóln¹ trosk¹ powinno byæ,
aby umia³ znaleŸæ w³aœciwe proporcje. Próba na stopieñ nie mo¿e pod
¿adnym pozorem stanowiæ furtki czy
dostarczaæ usprawiedliwieñ dla zaniedbañ w innych sferach ¿ycia –
w tym zawodowej, naukowej i rodzinnej oraz ograniczaæ indywidualnego rozwoju instruktora w zakresie
jego innych, pozaharcerskich pasji.
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cowany” mo¿e byæ Ÿród³em prawdziwej satysfakcji, niezale¿nie od innych
„bonusów” zwi¹zanych z jego otrzymaniem. Oczywiœcie nie nale¿y tego
rozumieæ jako wezwania do rezygnacji z tych bonusów. Wrêcz przeciwnie – stopieñ powinien byæ odpowiednio honorowany. Z moich obserwacji
wynika, ¿e zaniedbujemy oprawê zamkniêcia próby i wrêczenia stopnia
(jest to konstatacja skierowana g³ównie do opiekunów prób). Fakt posiadania okreœlonego stopnia instruktorskiego powinien byæ odpowiednio
podkreœlany przy ka¿dej nadarzaj¹cej
siê okazji równie¿ w póŸniejszym
okresie, nawet z wykorzystaniem elementów zapo¿yczonych z ceremonia³u wojskowego. Tak jak jest, jest mo¿e
bardziej w duchu braterstwa; mo¿e
bardziej sprzyja zacieraniu ró¿nic pokoleniowych, ale jednak coœ tracimy.
Znów powstaje wiêc pole do dyskusji i do poszukiwania z³otego œrodka
– jak postêpowaæ w naszych œrodowiskach, aby równolegle budowaæ
wspólnotê i – w³aœciwie rozumian¹ –
elitarnoœæ „korpusu instruktorskiego”.
Ostatnim elementem systemu
stopni, na który chcia³bym zwróciæ
uwagê, jest planowanie. Konstruowanie prób na stopnie instruktorskie
odbywa siê wed³ug tych samych zasad, które okreœlaj¹ dobre planowanie przedsiêwziêæ, projektów czy po-

···
Pamiêtaj¹c o powy¿szych zasadach, starajmy siê maksymalnie wiele skorzystaæ dla siebie, realizuj¹c
próby na kolejne stopnie. A kiedy dojdziemy do koñca drogi okreœlonej
wymaganiami na najwy¿szy z nich,
¿yczê nam wszystkim, aby nie zabrak³o pomys³ów na to, co dalej. Tyle
przecie¿ jest jeszcze do zdobycia…
HM. MICHA£

··
WOJTYCZKA
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