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MATERIA£Y
POMOCNICZE
(z których nie trzeba, ale warto korzystaæ)

Zadania opiekuna próby przewodnikowskiej i podharcmistrzowskiej
Materia³y pomocnicze do analizy gromady/dru¿yny
Materia³y pomocnicze do raportu z próby
Materia³y pomocnicze do opinii na otwarcie i zamkniêcie próby
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ZADANIA OPIEKUNA PRÓBY
Do zadañ opiekuna próby przewodnikowskiej nale¿y dba³oœæ o taki sposób przygotowania,
realizacji i podsumowania próby, który zagwarantuje osi¹gniêcie poziomu okreœlonego w idei
stopnia. W szczególnoœci zadania opiekuna to:
1. Dokonanie z podopiecznym jego analizy.
2. Dokonanie z podopiecznym analizy gromady/dru¿yny.
3. U³o¿enie z podopiecznym na podstawie tych analiz próby na stopieñ.
4. Pomoc w kontaktach z odpowiednim namiestnictwem w celu uzgodnienia zadania na terenie
Hufca.
5. Sprawdzenie kompletnoœci i poprawnoœci sk³adanej dokumentacji na otwarcie próby.
6. Stawienie siê na komisji otwieraj¹cej.
7. Bie¿¹ca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania.
8. Monitorowanie pracy podopiecznego.
9. Nadzorowanie przygotowania i realizacji zadania na terenie Hufca.
10. Dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby, pomoc w przygotowaniu raportu z próby.
11. Pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezbêdnej do zamkniêcia próby.
12. Sporz¹dzenie opinii na zamkniêcie próby.
13. Sprawdzenie kompletnoœci i poprawnoœci sk³adanej dokumentacji na zamkniêcie próby.
14. Stawienie siê na komisji zamykaj¹cej.
15. Dopilnowanie organizacji uroczystoœci Zobowi¹zania Instruktorskiego.
16. Przekazanie informacji o dacie z³o¿enia Zobowi¹zania do zamieszczenia w rozkazie.
Do zadañ opiekuna próby podharcmistrzowskiej nale¿y dba³oœæ o taki sposób przygotowania, realizacji i podsumowania próby, który zagwarantuje osi¹gniêcie poziomu okreœlonego
w idei stopnia. W szczególnoœci zadania opiekuna to:
1. Pomoc w u³o¿eniu próby na stopieñ – dokonanie z podopiecznym analizy jego s³u¿by instruktorskiej, okreœlenie drogi rozwoju instruktorskiego.
2. Stawienie siê na komisji otwieraj¹cej.
3. Bie¿¹ca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania – wg wspólnych uzgodnieñ.
4. Monitorowanie pracy podopiecznego.
5. Nadzorowanie przygotowania i realizacji zadania na terenie Hufca.
6. Dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby, pomoc w przygotowaniu raportu z próby.
7. Sporz¹dzenie opinii na zamkniêcie próby.
8. Stawienie siê na komisji zamykaj¹cej.
9. Dopilnowanie organizacji uroczystoœci nominacji podharcmistrzowskiej.

11

MATERIA£Y POMOCNICZE DO ANALIZY GROMADY/DRU¯YNY

Analiza gromady/dru¿yny na otwarcie próby przewodnikowskiej powinna zawieraæ opis przynajmniej nastêpuj¹cych elementów:
1. Formalne: okreœlenie, jakiej gromady/dru¿yny dotyczy analiza, data sporz¹dzenia analizy.
2. Teren dzia³ania i jego specyfika.
Uwaga: w przypadku z³ej oceny któregoœ z poni¿szych elementów, zawsze musi siê znaleŸæ próba
odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu oraz musz¹ zostaæ sformu³owane wnioski do
zawarcia w programie próby.
3. Stan liczebny, dzia³ania podejmowane dla jego zwiêkszenia.
4. Zbiórki i ich atrakcyjnoœæ, stosowanie wszystkich zasad dobrej zbiórki.
5. Funkcjonowanie systemu ma³ych grup.
6. Stosowanie instrumentów metodycznych.
7. Stosowanie form pracy.
8. Udzia³ w formach wyjazdowych (rajdy), obozach.
9. Obrzêdowoœæ.
10. Dokumentacja.
11. Sytuacja kadrowa (przyboczni), rozwój kadry (stopnie).
12. Funkcjonowanie ci¹gu wychowawczego.
13. Wspó³praca z rodzicami i ze œrodowiskiem dzia³ania.
14. Inne problemy gromady/dru¿yny.
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MATERIA£Y POMOCNICZE DO RAPORTU Z PRÓBY

Raport z realizacji próby instruktorskiej powinien zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce elementy:
1. Formalne: okreœlenie, czyjej próby dotyczy raport, kto by³ jej opiekunem, jaki by³ okres jej realizacji.
2. Syntetyczna ocena realizacji ka¿dego z zadañ próby, z uwzglêdnieniem tych, które nie zosta³y
zrealizowane lub zosta³y zrealizowane niezadowalaj¹co (dlaczego, czy i co zosta³o zrobione w zamian).
3. Ocena osobistych postêpów dokonanych w okresie próby – w zakresie rozwoju osobistego
i rozwoju instruktorskiego
4. Ocena postêpów w rozwoju œrodowiska (odniesienie do analizy œrodowiska przedstawionego
na otwarciu próby).
5. Ogólna, ca³oœciowa samoocena realizacji próby, optymalnie – odniesienie siê do idei stopnia.
6. Ocena wspó³pracy z opiekunem.
7. Wnioski do dalszego w³asnego rozwoju instruktorskiego oraz rozwoju œrodowiska.
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MATERIA£Y POMOCNICZE DO OPINII

Opinia na otwarcie próby powinna zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce elementy:
1. Formalne: okreœlenie, kto i dlaczego wystawia opiniê (zale¿noœæ s³u¿bowa), data sporz¹dzenia
opinii.
2. Ocena dotychczasowej drogi harcerskiej/instruktorskiej – doœwiadczeñ, wiedzy i umiejêtnoœci.
3. Ocena predyspozycji do bycia przewodnikiem, podharcmistrzem (cechy osobowoœci, postawa
instruktorska, predyspozycji do pracy z dzieæmi i w gronie instruktorskim).
4. Uwagi i wskazówki dotycz¹ce rozwoju instruktorskiej, które powinny znaleŸæ odzwierciedlenie
w konstruowaniu i realizacji próby.
5. Inne istotne fakty, które mog¹ wp³yn¹æ na podjêcie decyzji o otwarciu próby.
6. Konkluzja – konkretne stwierdzenie, czy wystawiaj¹cy opiniê rekomenduje czy nie otwarcie
próby na stopieñ.

OPINIE NA ZAMKNIÊCIE PRÓBY
Opinia bezpoœredniego prze³o¿onego oraz komendanta szczepu powinna zawieraæ przynajmniej
nastêpuj¹ce elementy:
1. Formalne: okreœlenie, kto i dlaczego wystawia opiniê (zale¿noœæ s³u¿bowa), data sporz¹dzenia
opinii, okres, którego dotyczy opinia (okres pe³nienia funkcji, mo¿liwoœci obserwowania pracy
kandydata).
2. Ocena cech osobowoœci i postawy instruktorskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialnoœæ i rzetelne wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji.
3. Ocena umiejêtnoœci pracy z dzieæmi i predyspozycji wychowawcy.
4. Ocena umiejêtnoœci pracy w zespo³ach instruktorskich.
5. Ocena wiedzy instruktorskiej, metodycznej.
6. Ocena doœwiadczeñ instruktorskich.
7. Ocena postêpów dokonanych w okresie trwania próby.
8. Inne istotne fakty, które mog¹ wp³yn¹æ na podjêcie decyzji o zamkniêciu próby.
9. Konkluzja – konkretne stwierdzenie, czy wystawiaj¹cy opiniê rekomenduje czy nie zamkniêcie
próby na stopieñ.
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Opinia komendanta obozu/kolonii/zimowiska powinna zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce elementy:
1. Formalne: okreœlenie, kto i dlaczego wystawia opiniê (zale¿noœæ s³u¿bowa), data sporz¹dzenia
opinii, jakiego obozu/kolonii/zimowiska dotyczy opinia.
2. Ocena postawy instruktorskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialnoœæ i rzetelne wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji obozowej oraz zapewnienie
bezpieczeñstwa dzieciom.
3. Ocena umiejêtnoœci pracy z dzieæmi i predyspozycji wychowawcy.
4. Inne istotne fakty, które mog¹ wp³yn¹æ na podjêcie decyzji o zamkniêciu próby.
5. Konkluzja – konkretne stwierdzenie, czy wystawiaj¹cy opiniê rekomenduje czy nie zamkniêcie
próby na stopieñ.
Opinia opiekuna próby powinna zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce elementy:
1. Formalne: okreœlenie, kto i dlaczego wystawia opiniê, data sporz¹dzenia opinii, okres, którego
dotyczy opinia.
2. Opis dzia³añ podejmowanych przez opiekuna w trakcie próby i okreœlenie w³asnych mo¿liwoœci
uczciwej oceny kandydata.
3. Ocena cech osobowoœci i postawy instruktorskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialnoœæ i rzetelne wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji oraz zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom.
4. Ocena umiejêtnoœci pracy z dzieæmi i predyspozycji wychowawcy.
5. Ocena umiejêtnoœci pracy w zespo³ach instruktorskich.
6. Ocena umiejêtnoœci metodycznych, w szczególnoœci stosowania metody harcerskiej w pracy
gromady/dru¿yny, stosowania instrumentów metodycznych oraz wykorzystywania ró¿norodnych form pracy.
7. Ocena wiedzy instruktorskiej.
8. Ocena doœwiadczeñ instruktorskich.
9. Ocena postêpów dokonanych w okresie trwania próby.
10. Inne istotne fakty, które mog¹ wp³yn¹æ na podjêcie decyzji o zamkniêciu próby.
11. Syntetyczne odniesienie siê do idei stopnia – okreœlenie stopnia jej wype³niania przez kandydata.
12. Konkluzja – konkretne stwierdzenie, czy wystawiaj¹cy opiniê rekomenduje czy nie zamkniêcie
próby na stopieñ.
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