HARCMISTRZ/HARCMISTRZYNI
Idea stopnia
Dba o swój wszechstronny rozwój. Stara się dotrzeć do prawdy o sensie życia. Konsekwentnie realizuje swoje cele
życiowe. Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Kreuje rzeczywistość.
Jest znaczącą osobowością w zespole instruktorskim, z którym aktywnie pracuje w środowisku swojego działania. Dzieli
się własnymi doświadczeniami życiowymi i wychowawczymi i przekłada je na trwały dorobek. Po mistrzowsku stosuje
harcerski system wychowawczy. Ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi
inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze harcerstwa,
buduje jego tożsamość. Jest wzorem dla instruktorów.
Warunki otwarcia próby:






Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia
podharcmistrza.
Zaliczona służba instruktorska.
Ukończone 21 lat.
Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
Udział w kształceniu kadry.

Wymagania
W świadomy sposób określa i realizuje własne plany życiowe.
Pogłębia swoją wiedzę zawodową.
Poza swoimi zainteresowaniami zawodowymi poznaje wybraną dziedzinę nauki lub kultury.
Świadomie stosuje harcerski system wychowawczy, upowszechnia go i dzieli się własnymi
doświadczeniami.
5. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopień podharcmistrza i harcmistrza.
6. Kierował zespołem instruktorskim. W jego działaniu kształtował postawy oraz poszerzał wiedzę
i umiejętności instruktorów.
7. Wykazał się skutecznym stosowaniem Systemu pracy z kadrą w kierowanym przez siebie zespole
instruktorskim.
8. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie chorągwi lub Związku.
9. Opracował i upowszechnił materiały programowo-metodyczne jako wkład w dorobek Związku.
10. W trakcie próby ukończył kurs harcmistrzowski lub aktywnie uczestniczył w minimum 2 innych formach
wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.).
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Warunki zamknięcia próby






Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
Osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.
Prowadzenie obozu (kolonii) lub zimowiska w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza.
Uzyskanie pozytywnej oceny swojej pracy.
Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.
Pełnienie funkcji opiekuna pozytywnie zakończonej próby na stopień instruktorski w okresie od zdobycia
stopnia podharcmistrza.

Oznaka stopnia
Oznaką stopnia harcmistrza jest czerwona podkładka pod Krzyżem Harcerskim i czerwona lilijka na lewym rękawie
munduru.

