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INSTRUKTORSKICH
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Spróbowa³em zatem odnaleŸæ „obecnoœæ metody” w próbach instruktorskich, grupuj¹c zagadnienia wed³ug
cech. Oczywiœcie te omówione przy
jednej z nich czêstokroæ dotycz¹ jednoczeœnie innej – metoda jest przecie¿
jedna, a jej cechy opisuj¹ j¹ ³¹cznie.
Przedstawione zagadnienia w zdecydowanej wiêkszoœci mówi¹ o próbach
przewodnikowskich, jednak bez problemu mo¿emy je odnieœæ tak¿e do
prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich. Niektóre s¹ a¿ nazbyt
oczywiste, pozostawiam je jednak,
gdy¿ zdarza siê, ¿e te oczywistoœci najczêœciej nam gdzieœ umykaj¹. Poni¿ej
efekty moich poszukiwañ, uzupe³nione o spostrze¿enia uczestników PoToKu [kursu podharcmistrzowskiego,
o którym pisaliœmy w numerze 2/2008
„Czuwaj” – przy. red.].
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Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, ¿e rozwój instruktorów
w ZHP opiera siê na metodzie harcerskiej. Odkrywcze mo¿e jednak
byæ poszukanie odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce wygl¹da stosowanie metody podczas zdobywania
stopni instruktorskich, bêd¹cych jednym z elementów kszta³cenia kadry.
Œwiadomoœæ stosowania metody harcerskiej, czyli umiejêtnoœæ wskazania
jej cech w realizowanych próbach,
jest fundamentalna dla zdobywaj¹cych stopnie i ich opiekunów. Stanowi punkt wyjœcia w rozwa¿aniach na
ten temat. U³atwia dobre zaplanowanie próby i w³aœciwe rozwi¹zywanie
problemów, jakie pojawiaj¹ siê podczas realizacji zadañ.

POZYTYWNOŒÆ
· Zadania musz¹ byæ wykonane jak najlepiej.
· Nale¿y rozbudzaæ w cz³owieku jego zdolnoœci, próba musi byæ
kreatywna, zadania musz¹ byæ rozwojowe dla kandydata, a nie
rutynowe.
· Wykonywanie zadañ, na które ma siê ochotê, stanowi pozytywn¹
motywacjê.
· Z definicji próby wynika, ¿e mo¿e byæ ona zakoñczona negatywnie, nieprzyznaniem stopnia. To równie¿ jest efekt pozytywny,
bo pokazuje, ¿e cz³owiek w czymœ siê nie sprawdzi³ i nale¿y poszukaæ sobie innego miejsca w harcerstwie lub poza nim. „Co
mnie nie pokona, to mnie wzmocni”. „Jeœli ju¿ coœ robiæ, to lepiej robiæ to dobrze”.
· Osobisty przyk³ad opiekuna powinien byæ pozytywnym wzorcem kierunku, w którym zmierzaæ ma kandydat.
· KSI ma obowi¹zek dbaæ o wysoki poziom realizowanych prób.
· Cz³onków KSI powinna cechowaæ wysoka kultura osobista
i umiejêtnoœæ zrozumia³ego prezentowania swojego zdania. KSI
nie mo¿e straszyæ!
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INDYWIDUALNOŒÆ

POŒREDNIOŒÆ

· Ka¿dy jest inny – nie ma
gotowej listy zadañ, jednej drogi dojœcia.
· Jedna osoba jest gotowa
do otwarcia próby przewodnikowskiej maj¹c 17
lat, inna – 23.
· W pe³ni indywidualne
podejœcie do kandydata
jest mo¿liwe tylko wtedy,
kiedy próba stanowi integraln¹ ca³oœæ, a nie zbiór
kolejnych, niezwi¹zanych
ze sob¹ zadañ.
· Nie nale¿y robiæ niczego
na si³ê i wymyœlaæ zadañ
tylko po to, aby spe³niæ
jeden z wymogów próby.
Jeœli próba jako ca³oœæ
gwarantuje ukszta³towanie
dobrego instruktora, to
mo¿na zrezygnowaæ z realizacji danego wymogu.
· Jeœli spróbujemy odnaleŸæ
realizacjê poszczególnych
wymagañ próby w tym,
co zdobywaj¹cy stopieñ
ma zamiar robiæ w ci¹gu
najbli¿szego roku, dwóch –
wtedy próba bêdzie „jego”,
a nie wymyœlana pod wymagania.
· Planuj¹c zadania próby
warto wykorzystaæ rozwój
w³asnych zainteresowañ
(pasji, hobby) do osi¹gania celów ZHP. Naszych
podopiecznych ³atwiej
zaraziæ zaanga¿owaniem,
jeœli sami robimy coœ
z prawdziw¹ pasj¹.
· Jeœli komisja stopni widzi
braki w próbie, to nie powinna narzucaæ konkretnych zadañ. Lepiej jest
wyjaœniæ, jakie cele do
realizacji widzi komisja,
a sformu³owanie zadania
pozostawiæ kandydatowi
i opiekunowi.

·
·
·
·
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Wszystkie dzia³ania s³u¿¹ realizacji celów wychowawczych.
„W praniu” wychodzi, czy cz³owiek nadaje siê na instruktora, czy nie.
Realizuj¹c próbê przygotowujemy siê do pe³nienia wybranych funkcji.
W programie próby nie zapisujemy wymagañ, lecz tylko zadania –
to pokazuje nam, czy kandydat wie, czego chce, czy potrafi okreœlaæ
cel, i jak ten cel osi¹gn¹æ realizuj¹c zadanie.
· Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby w zadaniu próby znalaz³o siê czêœciowo
kilka wymagañ na raz – w ten sposób skupimy siê na pracy instruktorskiej, a nie na próbie, która bêdzie siê (poœrednio) realizowa³a sama.

WZAJEMNOŒÆ ODDZIA£YWAÑ
· Instruktor nie dzia³a sam – powinien pracowaæ w zespole instruktorskim, np. w namiestnictwie.
· Informacja zwrotna od harcerzy i œrodowiska (werbalna i niewerbalna), obrazuj¹ca efekt podejmowanych dzia³añ, umo¿liwia bie¿¹c¹ ocenê realizacji i podejmowanie ew. decyzji co do zmiany programu próby.
· Zadania musz¹ przynosiæ wymiern¹ korzyœæ nie tylko zdobywaj¹cemu stopieñ.
· Okreœlaj¹c tematy opracowywanych w ramach prób materia³ów repertuarowych lub metodycznych warto wybieraæ takie, które bêd¹ przydatne innym. Warto te¿ dopilnowaæ, zapisuj¹c to w treœci zadania,
aby potencjalny odbiorca dowiedzia³ siê o powstaniu takiego materia³u i aby zosta³ mu on udostêpniony, bowiem istnienie materia³ów metodycznych ma sens tylko wtedy, kiedy korzysta z nich ktoœ jeszcze
poza autorem. Zasada nietworzenia podczas próby materia³ów „do
szuflady” dotyczy równie¿ innych zadañ próby – jeœli planujemy zadanie „opracujê roczny plan dzia³ania gromady”, to plan ten powinien
byæ opracowany dla gromady rzeczywiœcie istniej¹cej.
· Ka¿dy kolejny podopieczny to nowe doœwiadczenia dla opiekuna.
· Poszczególne zadania próby powinny byæ akceptowane (a co najmniej konsultowane) z dru¿ynowym, namiestnikami, programowcem, skarbnikiem i komendantem œrodowiska, w którym próba jest
realizowana, w zakresie ich kompetencji. Zadania bêd¹ wtedy odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb.
· Cz³onkowie KSI nie powinni ograniczaæ swojej s³u¿by tylko do komisji, powinni byæ aktywni równie¿ w pozosta³ych obszarach dzia³ania swojego œrodowiska (hufca).
· KSI powinna analizowaæ porównawczo próby realizowane w tych
samych œrodowiskach (dru¿ynach, szczepach, hufcu), aby wykluczyæ powielanie siê, a zapewniæ dope³nianie to¿samych zadañ u ró¿nych osób. Jeœli np. dwóch przybocznych z jednej dru¿yny ma zadanie „bêdê wspó³organizowaæ jesienny biwak dru¿yny”, to nale¿y
doprecyzowaæ ró¿ny zakres kompetencji ka¿dego z nich w organizacji rajdu. Ma to istotne znaczenie przy wymiernej ocenie zrealizowania danego zadania.

KSI
NATURALNOŒÆ
· Instruktor te¿ cz³owiek, harcerstwo nie powinno byæ jedyn¹
i najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w jego ¿yciu.
· Zadania powinny byæ zaplanowane odpowiednio do potrzeb,
mo¿liwoœci i w³asnych aspiracji.
· Nie nale¿y wymyœlaæ zadañ „pod wymagania”.
· Dobra KSI szybko wyczuje „dorabianie ideologii” w motywacji wyboru danego zadania – czyli najpierw œwiadomoœæ i analiza potrzeb i celów w³asnych i œrodowiska, a potem wychodz¹ce im naprzeciw zadania.
· Próba ma pokazaæ, czy ktoœ bêdzie dobrym instruktorem harcerskim. Jeœli to, co sam chce robiæ, nie pokrywa siê z tym, co
powinien, to nie róbmy z kogoœ takiego instruktora na si³ê, niejako wbrew niemu.
· Cz³owiek zaczyna stawaæ siê instruktorem na d³ugo przed otwarciem próby, kiedy m¹dry dru¿ynowy przydziela mu zadania
wymagaj¹ce coraz wiêkszej odpowiedzialnoœci i pracy z grup¹.
Dlatego otwarcie próby przewodnikowskiej powinno byæ naturaln¹ konsekwencj¹ wczeœniejszych dzia³añ. W takim przypadku naturalnym opiekunem próby jest bezpoœredni prze³o¿ony – wychowawca i harcerski opiekun zdobywaj¹cego
stopieñ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e realizacja instruktorskiego zobowi¹zania: „wychowam swojego nastêpcê” jest znacznie u³atwiona, jeœli pracuj¹c z dru¿yn¹ (szczepem) jesteœmy zawsze
jeden ruch do przodu. Kiedy nasi podopieczni zdobywaj¹ w³aœciwy im stopieñ, my potrafimy patrzeæ na nich przez pryzmat
kolejnego. W którymœ momencie jest to stopieñ instruktorski.
· Jeœli przed otwarciem próby szukamy odpowiedzi na pytanie:
„co by tu robiæ, aby spe³niæ poszczególne wymagania?”, to znaczy, ¿e albo chcemy naginaæ rzeczywistoœæ, w której zajmujemy
siê czymœ zupe³nie innym, i taka próba jest w oczywisty sposób
nienaturalna, albo nie rozumiemy idei próby i dlatego nie potrafimy znaleŸæ zwi¹zku miêdzy ow¹ ide¹ a naszymi harcerskimi
planami. Mo¿e tak byæ wtedy, kiedy decyzja o otwarciu zapad³a
za wczeœnie. Jak napisano w punkcie powy¿ej, podjêcie decyzji
o otwarciu próby powinno wynikaæ przede wszystkim z przejawiania cech lidera i zwiêkszonej aktywnoœci w podejmowaniu
obowi¹zków i zadañ w zakresie kierowania harcersk¹ grup¹ (dru¿yn¹, grup¹ instruktorów w hufcu i na koñcu w skali ca³ego ZHP).
W tej sytuacji dalszy rozwój takiego pola s³u¿by to nic innego,
jak naturalna realizacja próby instruktorskiej.
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· G³ównym celem próby jest
stworzenie nowego instruktora,
formowanie jego osobowoœci,
a nie spe³nienie kilkunastu punktów wymagañ – uœwiadomienie
tego jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ diametralnie zmienia sposób naszego podejœcia do tematu: nie „odfajkowujemy”
mechanicznie kilkunastu zadañ,
tylko uczestniczymy w ci¹g³ym
procesie kszta³towania instruktora. Stopnie instruktorskie s³u¿¹
do uporz¹dkowania, w³aœciwego
ukierunkowania i weryfikacji
etapów tego procesu.
· Opiekun i kandydat powinni
mieæ œwiadomoœæ celów ZHP
i wynikaj¹cych z nich celów
swojego œrodowiska, opiekuna,
KSI, próby i celów poœrednich
i bezpoœrednich poszczególnych
zadañ. £atwiej wybraæ drogê, jeœli siê wie, dok¹d siê zmierza.
· KSI i kandydat wraz z opiekunem nie s¹ przeciwnikami –
maj¹ ten sam cel. Œwiadomoœæ
tego faktu u³atwia osi¹ganie
kompromisów w sytuacji ró¿nicy zdañ.
· Œwiadomoœæ celów nadaje sens
dzia³aniom, motywuje.
· Stopnie instruktorskie nie s¹
przyznawane za zas³ugi, do tego
celu s³u¿¹ Krzy¿ „Za Zas³ugi dla
ZHP” i odznaczenia œrodowiskowe.
· Kiedy zachodzi koniecznoœæ
zmiany jednego z zadañ, nowe
zadanie nie powinno byæ (choæ
mo¿e) podobne do poprzedniego, lecz powinno przede wszystkim realizowaæ ten sam, z punktu widzenia próby, cel. Jeœli np.
zaplanowaliœmy realizacjê rajdu, to planuj¹c zadanie zastêpcze trzeba sobie odpowiedzieæ
na pytanie, czego chcieliœmy siê
nauczyæ, organizuj¹c ten rajd.
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DOBROWOLNOŒÆ
I ŒWIADOMOŒÆ CELÓW

Zachêcam kandydatów na instruktorów, realizuj¹cych próby, opiekunów i cz³onków KSI do w³asnych przemyœleñ i refleksji, na ile ich zdobywanie stopni instruktorskich jest zgodne z nasz¹ metod¹.

HM. ADRIAN
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