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ZHP realizuje cele przez

HARCERSKI
SYSTEM WYCHOWAWCZY
rozumiany jako jednoœæ

ZASAD HARCERSKIEGO
WYCHOWANIA,
METODY
i PROGRAMU,
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w którym istotn¹ rolê
odgrywa osobisty
przyk³ad instruktora.

ZASADY HARCERSKIEGO WYCHOWANIA to: s³u¿ba, braterstwo, praca nad sob¹.
METODA HARCERSKA to sposób dzia³ania odznaczaj¹cy siê:
· pozytywnoœci¹,
· indywidualnoœci¹,
· wzajemnoœci¹ oddzia³ywañ,
· dobrowolnoœci¹ i œwiadomoœci¹ celów,
· poœrednioœci¹,
· naturalnoœci¹,
bêd¹cy jednoczeœnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów
przez:
· Przyrzeczenie i Prawo,
· uczenie w dzia³aniu,
· uczestnictwo w ma³ych grupach,
· stale doskonalony i stymuluj¹cy program.
PROGRAM DZIA£ANIA powstaje samorz¹dnie w dru¿ynach oraz w innych podstawowych
jednostkach organizacyjnych ZHP.
NA PODST. §4 STATUTU ZHP

Z U C H Y
Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci zuchów
jest zabawa w kogoœ lub w coœ – realizowana
zespo³owo przez zdobywanie sprawnoœci oraz
podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – dru¿ynowa/dru¿ynowy.
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FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW
METODY HARCERSKIEJ
PRAWO I OBIETNICA ZUCHA
Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy
instruktora z zuchami. Z nich wynikaj¹ cele wychowawcze. Zuchy przyjmuj¹ Prawo wprost. Zapisy
Prawa i Obietnicy Zucha s¹ niekwestionowane,
rozumiej¹c Prawo i Obietnicê zuchy d¹¿¹ do postêpowania zgodnego z zapisami.
Szczególnym okresem w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnic¹ s¹ zbiórki
„pierwszego miesi¹ca”.
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SYSTEM MA£YCH GRUP
System ma³ych grup realizowany jest przez podzia³ na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizuj¹ powierzone im
zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie wystêpuje w szóstkach.

UCZENIE W DZIA£ANIU
Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci zuchowej jest
zabawa w kogoœ lub w coœ. Zuchowa zabawa
w naturalny sposób kszta³tuje charakter dziecka
i rozwija jego umiejêtnoœci.
STALE DOSKONALONY
I POBUDZAJ¥CY DO ROZWOJU PROGRAM
Program pracy gromady powinien odpowiadaæ
na specyficzn¹ dla tego wieku ciekawoœæ otaczaj¹cego œwiata oraz krótk¹ koncentracj¹ na
jednym temacie.
Program pracy gromady uwzglêdnia przede wszystkim:
– potrzeby zuchów,
– programy sprawnoœci zespo³owych i indywidualnych,
– zadania gwiazdek zuchowych.
Program jest tworzony przez dru¿ynowego i przybocznych, którzy s¹ równie¿ odpowiedzialni za
jego realizacjê.

INSTRUMENTY METODYCZNE
GWIAZDKI ZUCHOWE
Zuchy realizuj¹ zadania gwiazdki na zbiórkach, w domu i w szkole. Dru¿ynowy wraz
z przybocznymi motywuj¹ i wspieraj¹ zucha
w wykonywaniu zadañ, nadzoruj¹ ich realizacjê, przy aktywnym wsparciu rodziców.
Dla zapewnienia pe³nego rozwoju stosowany jest
system trzech gwiazdek:
I gwiazdka – zuch ochoczy,
II gwiazdka – zuch sprawny,
III gwiazdka – zuch gospodarny.
SPRAWNOŒCI INDYWIDUALNE
– zdobywane indywidualnie wspieraj¹ rozwój zucha w zakresie samodzielnego podejmowania
dzia³añ w okreœlonej, wybranej przez niego dziedzinie. Zadania realizowane s¹ na zbiórce i poza
ni¹. Zdobywanie sprawnoœci indywidualnych jest

koordynowane przez dru¿ynowego lub przybocznego.

DZIA£ANIE GROMADY
SPRAWNOŒCI ZESPO£OWE
– realizowane s¹ przez ca³¹ gromadê jednoczeœnie w trakcie cyklu kilku zbiórek. Sprawnoœci te
ucz¹ wspó³pracy w grupie rówieœniczej i umo¿liwiaj¹ poznanie przez zucha otaczaj¹cego œwiata.

ZORGANIZOWANIE
DO DZIA£ANIA
Gromada pracuje ca³oœci¹ w formie systematycznych zbiórek. Szóstki nie organizuj¹ samodzielnych zbiórek, podzia³ na szóstki funkcjonuje jedynie
podczas zbiórki gromady. Charakterystycznym
elementem zbiórek gromady jest kr¹g rady. Tu
zapadaj¹ decyzje dotycz¹ce ¿ycia gromady, rozstrzygane s¹ wszelkie sytuacje konfliktowe. Ka¿de dziecko ma wówczas prawo g³osu.

CHARAKTERYSTYCZNE
FORMY PRACY
W pracy gromady rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje zbiórek: zwyk³e, kominek, turniej, wycieczka.
Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej s¹: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy,
gawêda, piosenka i pl¹s, zuchowe zwyczaje,
obrzêdy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr,
po¿yteczne prace, gry i æwiczenia.
Form¹ letniej dzia³alnoœci gromady jest kolonia
zuchowa. Koloniê przygotowuje dru¿ynowy wraz
z przybocznymi. Zuchy nie w³¹czaj¹ siê w organizacjê kolonii.

ROLA DRU¯YNOWEGO
Dru¿ynowy jest wodzem w zabawie, inspiruje j¹,
koordynuje jej przebieg, ale te¿ aktywnie w niej
uczestniczy.
Dru¿ynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje nastêpcê.
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HARCERZE
Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci harcerek
i harcerzy jest gra, rozumiana jako dzia³anie zespo³owe w zastêpach i towarzysz¹ce temu
wspó³zawodnictwo. Program dzia³ania dru¿yny
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jest tworzony i realizowany przez dru¿ynowego
przy wspó³udziale rady dru¿yny.

FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW
METODY HARCERSKIEJ
PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie to fundamenty
pracy wychowawczej z harcerk¹ i harcerzem, z nich
wynikaj¹ cele wychowawcze. Prawo i Przyrzeczenie s¹ traktowane jako niekwestionowany system
wartoœci, którego zapisy s¹ przyjmowane wprost.
SYSTEM MA£YCH GRUP
W dru¿ynie system ma³ych grup jest realizowany
przez pracê w zastêpach. Dziewczêta i ch³opcy
s¹ zorganizowani w odrêbnych zastêpach. Zastêpowy ma zdolnoœci przywódcze i wiêksze doœwiadczenie harcerskie od pozosta³ych cz³onków
zastêpu, on planuje i inicjuje pracê zastêpu.
Zastêpowego wybiera dru¿ynowy w porozumieniu
z rad¹ dru¿yny. Stopniowo zwiêksza siê stopieñ
zaanga¿owania cz³onków zastêpu w podejmowa-

nie odpowiedzialnoœci za realizowane zadania.
Zbiórki zastêpu odbywaj¹ siê regularnie, np. w tygodniowym rytmie.
UCZENIE W DZIA£ANIU
W dru¿ynie harcerskiej charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci jest gra. Gra jest harcersk¹ form¹ uczenia
¿ycia przez dzia³anie. W grze istotne jest wspó³zawodnictwo. Uczestnicz¹c w grze harcerki i harcerze poznaj¹ swoje mo¿liwoœci, zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci,
kszta³tuj¹ charakter, ucz¹ siê wspó³dzia³aæ z innymi.
STALE DOSKONALONY
I POBUDZAJ¥CY DO ROZWOJU PROGRAM
Program powinien uwzglêdniaæ potrzebê prze¿ycia przygody – harcowania. Umo¿liwia on poznanie idei harcerstwa. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹
techniki harcerskie. Podstaw¹ programu pracy
dru¿yny s¹: zadania prób na stopnie harcerskie
oraz wymagania sprawnoœci.
Program jest tworzony przez dru¿ynowego przy
udziale rady dru¿yny. To¿samoœæ zastêpu, dru¿yny
budowana jest w du¿ej mierze na obrzêdowoœci.

INSTRUMENTY METODYCZNE
PRÓBA HARCERKI/HARCERZA
Po wst¹pieniu do dru¿yny harcerskiej ka¿dy realizuje próbê harcerki/harcerza. Jej zakoñczenie wi¹¿e
siê z dopuszczeniem do Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopieñ harcerski w³aœciwy dla wieku harcerki/harcerza. Próba
harcerki/harcerza trwa do 6 miesiêcy. Próba harcerza/harcerki dla zuchów trzeciej gwiazdki jest krótsza, gdy¿ uwzglêdnia znajomoœæ organizacji.
STOPNIE HARCERSKIE
Harcerze realizuj¹ zadania wynikaj¹ce z wymagañ na stopnie g³ównie przez aktywny
udzia³ w ¿yciu dru¿yny. Stopnie zdobywane przez
harcerki i harcerzy w tym wieku opieraj¹ siê na
woli i potrzebie poznania:
· stopieñ I – m³odzik/ochotniczka
· stopieñ II – wywiadowca/tropicielka.
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SPRAWNOŒCI
Sprawnoœci umo¿liwiaj¹ przyswajanie wiedzy i takich umiejêtnoœci, które ucz¹ przede wszystkim
zaradnoœci i samodzielnoœci. Do pobudzania zainteresowañ i poznawania technik harcerskich w tym
wieku dostosowane s¹ sprawnoœci jedno- i dwugwiazdkowe.
ZADANIA ZESPO£OWE
Zadanie zespo³owe uczy wspó³dzia³ania w zespole. Cz³onkowie zespo³u odpowiadaj¹ za poszczególne elementy jego realizacji.
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DZIA£ANIE DRU¯YNY
ZORGANIZOWANIE
DO DZIA£ANIA
Œródroczna dzia³alnoœæ dru¿yny prowadzona jest
na zbiórkach dru¿yny i zbiórkach zastêpów.
Zbiórki odbywaj¹ siê regularnie. Zbiórka dru¿yny
stwarza mo¿liwoœæ do wspó³pracy i wspó³zawodnictwa miêdzy zastêpami. Na zbiórce rozpoczyna
siê realizacjê i podsumowuje zadania wynikaj¹ce
z programu pracy dru¿yny.
Dru¿yna pracuje zastêpami stopniowo osi¹gaj¹cymi samodzielnoœæ w zakresie planowania i organizowania swojej pracy.
Dzia³a w niej rada dru¿yny i czêsto zastêp zastêpowych. Decyzje w dru¿ynie podejmuje dru¿ynowy przy wspó³udziale rady dru¿yny. Dzia³ania
dru¿yny organizuje dru¿ynowy wspólnie z rad¹
dru¿yny.

ROLA DRU¯YNOWEGO
Dru¿ynowy jest przywódc¹ i autorytetem. Inicjuje przedsiêwziêcia realizowane w dru¿ynie. Kieruje zastêpem zastêpowych.
Dru¿ynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje nastêpcê.
CHARAKTERYSTYCZNE
FORMY PRACY
Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych nale¿y stosowaæ przemiennoœæ form,
zw³aszcza takich, które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ sta³ej
aktywnoœci i sprawdzania siê.
W szczególnoœci s¹ to: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zwiad, ognisko, zbiórka tematyczna, bieg harcerski.
Dru¿yna organizuje samodzielny programowo obóz
letni, podsumowuj¹cy ca³oroczn¹ pracê wychowawcz¹.

HARCERZE STARSI
Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci harcerek
starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie,
polegaj¹ce na przewartoœciowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na œwiat i autorytety. O programie i dzia³aniach dru¿yny decyduje
rada dru¿yny.
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FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW
METODY HARCERSKIEJ
PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Prawo Harcerskie to fundament pracy wychowawczej z harcerk¹ starsz¹ i harcerzem starszym. Po
okresie niekwestionowanego przyjmowania Prawa
Harcerskiego, pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci i pytania.
Dzia³ania podejmowane przez dru¿ynê maj¹ na
celu pe³niejsze zrozumienie norm zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu. Po przemyœleniach rozpoczyna siê proces œwiadomego akceptowania
i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.
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SYSTEM MA£YCH GRUP
System ma³ych grup realizowany jest przez pracê
zastêpów. Dziewczêta i ch³opcy s¹ zorganizowani
w odrêbnych zastêpach. Zastêp spotyka siê regularnie na zbiórkach zastêpu, samodzielnie pla-

nuje swoj¹ pracê i realizuje zadania. Zbiórki
zastêpu odbywaj¹ siê regularnie. Przygotowywane
s¹ zarówno przez zastêpowego, jak i poszczególnych cz³onków zastêpu.
W dru¿ynie mog¹ pojawiæ siê równie¿ grupy zadaniowe. Tworzone s¹ one jedynie na czas realizacji zadania.
UCZENIE W DZIA£ANIU
Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci jest poszukiwanie. Harcerze odkrywaj¹ ró¿ne pola dzia³ania,
nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu w³asnej drogi. Wszystkie dzia³ania oparte s¹ na sprawdzaniu siê w realnych, ¿yciowych sytuacjach.
STALE DOSKONALONY
I POBUDZAJ¥CY DO ROZWOJU PROGRAM
Program pracy dru¿yny powinien uwzglêdniaæ specyficzn¹ dla tego wieku potrzebê poznawania
i poszukiwañ. Dobrze zbudowany program z jednej strony pozwala na nieskrêpowany rozwój w³asnych zainteresowañ, z drugiej zak³ada z góry
ich zmiennoœæ. Przez taki program pokazujemy

harcerce starszej i harcerzowi starszemu ró¿norodne mo¿liwoœci oraz przygotowujemy ich do wyboru
specjalizacji i w³asnej drogi rozwoju.
Program pracy dru¿yny ukierunkowany jest:
· zadaniami prób na stopnie harcerskie,
· zainteresowaniami harcerek i harcerzy,
· poszukiwaniem pól dzia³ania i sfer aktywnoœci.
Program dru¿yny jest tworzony przez radê dru¿yny. Program zastêpów przez zastêpy.

INSTRUMENTY METODYCZNE
PRÓBA HARCERKI/HARCERZA
Ka¿dy, niezale¿nie od momentu wst¹pienia do
organizacji, zaczyna sw¹ przygodê harcersk¹ od
próby harcerki/harcerza. Jej zakoñczenie wi¹¿e
siê z dopuszczeniem do Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopieñ
harcerski w³aœciwy dla wieku harcerki/ harcerza.
Próba harcerki/harcerza trwa do 6 miesiêcy.

STOPNIE HARCERSKIE
Wymagania realizowane s¹ zarówno na
zbiórkach, jak i indywidualnie. Realizacja
zadañ odbywa siê pod opiek¹ dru¿ynowego,
przybocznych lub zastêpowych starszych stopniem:
· stopieñ III – odkrywca/pionierka
· stopieñ IV – æwik/samarytanka.
SPRAWNOŒCI
Sprawnoœci s¹ zdobywane indywidualnie. Najlepiej odpowiadaj¹cym wiekowi starszoharcerskiemu instrumentem metodycznym jest sprawnoœæ
dwu- i trzygwiazdkowa, przygotowuj¹ca do mistrzostwa.
PROJEKT
Zadanie podjête z w³asnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupê. Punktem wyjœcia jest jakieœ
zamierzenie, podjêcie jakiejœ inicjatywy, wytyczenie jakiegoœ celu w grupie. W toku realizacji projektu ka¿dy uczestnik wykonuje wynikaj¹ce

z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi mo¿liwoœciami i zainteresowaniami. Projekt
rozwija zainteresowania harcerzy starszych,
kszta³ci ich odpowiedzialnoœæ i umiejêtnoœæ
pracy w zespole.

DZIA£ANIE DRU¯YNY
ZORGANIZOWANIE
DO DZIA£ANIA
Œródroczna dzia³alnoœæ dru¿yny prowadzona jest
na zbiórkach dru¿yny i zbiórkach zastêpów.
Zbiórki odbywaj¹ siê regularnie. Harcerki i harcerze w³¹czaj¹ siê w organizacjê, przygotowanie
programu, jak i prowadzenie zbiórek dru¿yny.
W miarê potrzeb pojawiaj¹ siê grupy zadaniowe.
Du¿¹ rolê odgrywa rada dru¿yny, która planuje
zadania i po zrealizowaniu ocenia je.

ROLA DRU¯YNOWEGO
Dru¿ynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach,
W istotny sposób wp³ywa na program dru¿yny i jej
organizacjê. Œwiadomie czêœæ decyzji powierza
radzie dru¿yny.
Dru¿ynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje nastêpcê.
CHARAKTERYSTYCZNE
FORMY PRACY
Szczególnie zalecane s¹ formy pracy, które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ aktywnego poszukiwania, takie
jak: wycieczka, zwiad, ró¿norodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajêcia specjalnoœciowe.
Dru¿yna organizuje samodzielny programowo obóz
letni, podsumowuj¹cy ca³oroczn¹ pracê wychowawcz¹. Szczególn¹ form¹ obozu jest obóz tematyczny i obóz zagraniczny.
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WÊDROWNICY
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Charakterystyczn¹ form¹ aktywnoœci wêdrowniczek i wêdrowników jest s³u¿ba realizowana wewn¹trz organizacji i poza ni¹. Zadania realizowane indywidualnie lub
zespo³owo maj¹ charakter wyczynu. W dzia³alnoœci wêdrowniczej wa¿ne miejsce zajmuj¹ specjalnoœci i specjalizacje, pozwalaj¹ce na rozwijanie indywidualnych
zainteresowañ. O programie pracy dru¿yny i podejmowanych zadaniach decyduje ca³a dru¿yna.

FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW
METODY HARCERSKIEJ
PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Prawo Harcerskie to fundament pracy wêdrowniczej. Jest ono dla ka¿dego wêdrownika drogowskazem w ¿yciowej drodze. Wartoœci zawarte
w tym kanonie przyjmuje on ze œwiadomoœci¹
stawianych mu wymagañ. Wêdrownik stara siê
d¹¿yæ do idea³u, œwiadomie akceptuj¹c zasady harcerskiego stylu ¿ycia. Dope³nieniem Prawa Harcerskiego jest Kodeks wêdrowniczy),
bêd¹cy opisem odpowiedzialnej, wra¿liwej i aktywnej postawy wobec otaczaj¹cych nas ludzi
i œwiata.
SYSTEM MA£YCH GRUP
W zale¿noœci od liczebnoœci i potrzeb dru¿yny
funkcjonuj¹ dwa modele dzia³ania ma³ych grup
(mog¹ byæ stosowane razem):

· System zastêpów wêdrowniczych. Dzia³aj¹ w nim
zastêpy 4–7-osobowe – grupy przyjació³ na sta³e
zwi¹zanych w zastêpy i realizuj¹cych wspólne
projekty dotycz¹ce specjalnoœci, wyczynu, s³u¿by
itp. Zastêpowi s¹ wybierani przez cz³onków zastêpu.
· System patroli zadaniowych. Dru¿yna dzieli siê
na grupy do wykonania konkretnych zadañ na
okreœlony czas.
UCZENIE W DZIA£ANIU
Wszystkie umiejêtnoœci zdobywane przez wêdrowników powinny byæ nabywane i wykorzystywane
w konkretnym dzia³aniu – w du¿ej czêœci o charakterze wyczynu i s³u¿by. Zachêt¹ do dzia³ania jest wêdrownicza dewiza: „WyjdŸ w œwiat,
zobacz, pomyœl – pomó¿, czyli dzia³aj”.
STALE DOSKONALONY
I POBUDZAJ¥CY DO ROZWOJU PROGRAM
Program powstaje w zespo³ach wêdrowniczych
jako wypadkowa potrzeb ich cz³onków oraz
potrzeb spo³ecznoœci, w których zespo³y te

funkcjonuj¹. Zadania podejmowane przez dru¿ynê i wêdrowników powinny byæ ambitne – na
miarê wyczynu. Programy dzia³ania dru¿yn wêdrowniczych wzmacniane s¹ propozycjami p³yn¹cymi z innych zespo³ów harcerskich, z komend
hufców i chor¹gwi, G³ównej Kwatery ZHP oraz
innych instytucji i organizacji.
Program realizowany przez dru¿yny uwzglêdnia
funkcjonuj¹ce w nich specjalnoœci oraz specjalizacje wêdrowników wynikaj¹ce z indywidualnych
œcie¿ek rozwoju. Ka¿dy wêdrownik powinien d¹¿yæ do mistrzostwa w wybranej dziedzinie aktywnoœci.
Program jest tworzony i przyjmowany przez ca³¹
dru¿ynê.
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INSTRUMENTY METODYCZNE
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PRÓBA WÊDROWNICZA
Próba wêdrownicza jest sta³ym elementem wejœcia do grupy wêdrowników, niezale¿nie czy mamy
do czynienia z przechodzeniem wewn¹trz dru¿yny wielopoziomowej, przejœciem miêdzy dru¿ynami czy te¿ odbywa j¹ osoba przychodz¹ca do
harcerstwa.
Zadania, które znajduj¹ siê w ka¿dej próbie wêdrowniczej, powinny:
· stwarzaæ pole do samodoskonalenia,
· byæ zwi¹zane ze specyfik¹ wêdrownictwa (ide¹
s³u¿by i wyczynu, kodeksem, rozumieniem symboliki oraz miejsca wêdrownika w organizacji),
· byæ zwi¹zane z konkretn¹ dru¿yn¹ wêdrownicz¹.
W wyniku próby wêdrowniczej harcerz starszy staje
siê wêdrownikiem i otrzymuje wrêczony w sposób
obrzêdowy naramiennik wêdrowniczy.

Osoby przychodz¹ce do harcerstwa uzupe³niaj¹
próbê wêdrownicz¹ o próbê harcerki/harcerza –
czyli wiedzê o organizacji niezbêdn¹ do z³o¿enia
Przyrzeczenia Harcerskiego. W takim przypadku,
po zakoñczenie próby jest sk³adane Przyrzeczenie Harcerskie. Próba wêdrownicza trwa do 6 miesiêcy.
STOPNIE HARCERSKIE
Próba jest indywidualna. Wêdrownicy samodzielnie planuj¹ i realizuj¹ zadania w ramach prób. Planowanie i realizacjê próby wspiera
opiekun próby.
Zdobywanie stopni polega na zaplanowanej i œwiadomej pracy nad sob¹, aktywnym poszukiwaniu
swojego miejsca w otaczaj¹cym œwiecie, s³u¿bie
oraz podejmowaniu prób kszta³towania rzeczywistoœci; wymaga odpowiedzialnoœci za siebie i otoczenie:
· stopieñ V – harcerz orli/harcerka orla
· stopieñ VI – harcerz Rzeczypospolitej/harcerka Rzeczypospolitej.

SPRAWNOŒCI,
UPRAWNIENIA, ODZNAKI ITP.
Dope³niaj¹cy siê system uprawnieñ, odznak
i sprawnoœci mistrzowskich s³u¿y potwierdzaniu osi¹gniêcia przez wêdrownika mistrzostwa
w wybranych dziedzinach aktywnoœci. Wszystkie
te umiejêtnoœci w miarê mo¿liwoœci powinny byæ
potwierdzone zaœwiadczeniami czytelnymi na zewn¹trz organizacji.
ZNAKI S£U¯B
Znaki s³u¿b przygotowuj¹ do œwiadomego podjêcia sta³ej s³u¿by i ucz¹ pracy w zespole. Przez
zdobywanie znaków s³u¿b wêdrownik poznaje
obszary aktywnoœci, na których ma mo¿liwoœæ pe³niæ
s³u¿bê na rzecz organizacji i spo³eczeñstwa.
STOPNIE INSTRUKTORSKIE
Czêœæ wêdrowników decyduje siê na pe³nienie sta³ej
s³u¿by w ZHP i wstêpuje na drogê instruktorsk¹.
Dla tych wêdrowników próba przewodnikowska jest
bardzo wa¿nym bodŸcem pobudzaj¹cym do doskonalenia siê.

DZIA£ANIE DRU¯YNY
ZORGANIZOWANIE
DO DZIA£ANIA
W dru¿ynie wêdrowniczej funkcjonuje system
ma³ych grup w postaci patroli i zastêpów wêdrowniczych. Ka¿dy cz³onek dru¿yny wêdrowniczej odpowiada za pewien obszar dzia³alnoœci
dru¿yny. Zbiórki dru¿yny przeprowadzane s¹ przez
wszystkich cz³onków dru¿yny.
Zasady dzia³ania dru¿yny reguluje konstytucja
dru¿yny. Zawiera ona: sposób wybierania dru¿ynowego, zasady powo³ywania i sk³ad rady
dru¿yny oraz podzia³ kompetencji pomiêdzy rad¹
dru¿yny i dru¿ynowym. Konstytucja jest zatwierdzana przez ca³¹ dru¿ynê. W dru¿ynie wêdrowniczej dzia³aj¹ ró¿ne organy demokracji: zbiórka
konstytucyjna, rada dru¿yny, kapitu³a stopni.

ROLA DRU¯YNOWEGO
Dru¿ynowy jest liderem i koordynatorem dzia³añ wszystkich cz³onków dru¿yny. Motywuje ich
do dzia³ania i wspiera w samorozwoju. Dru¿ynowy jest pierwszym wœród równych. Zasad¹ jest
wybieralnoœæ dru¿ynowego przez dru¿ynê. Pozycja dru¿ynowego zale¿y od jego autorytetu jako
lidera grupy oraz zaufania, jakim zosta³ obdarzony przez cz³onków dru¿yny. Formalnie jego miejsce w zespole okreœla konstytucja dru¿yny.
ROLA GRUPY RÓWIEŒNICZEJ
Wêdrowniczki i wêdrownicy tworz¹ w naszej organizacji wyró¿niaj¹c¹ siê grupê wiekow¹ o du¿ym poczuciu to¿samoœci. Wi¹¿¹ca dla tej grupy wiekowej
jest idea wêdrownictwa zawarta w Kodeksie wêdrowniczym oraz dewizie wêdrowniczej i opisana
przez symbol, jakim jest „wêdrownicza watra”, umieszczona na naramienniku. Funkcjonowanie wszystkich
tych elementów wzmacnia poczucie to¿samoœci
i wskazuje, jakie wartoœci s¹ najwa¿niejsze dla wêdrowników. Dziêki temu maj¹ oni poczucie wiêzi
z innymi wêdrownikami i z ca³¹ organizacj¹.

CHARAKTERYSTYCZNE
FORMY PRACY
W dru¿ynach wêdrowniczych charakterystyczne
s¹ formy pracy, które stwarzaj¹ mo¿liwoœæ osi¹gania mistrzostwa w wybranych dziedzinach, odnalezienia swojego miejsca w spo³eczeñstwie
i ugruntowania w³asnych przekonañ, pogl¹dów,
systemu wartoœci. S¹ to g³ównie: wszelkie formy
dyskusyjne (kuŸnice, sesje popularnonaukowe,
sejmiki, s¹d nad... itp.), formy doskonal¹ce (warsztaty, kursy), gry strategiczne i negocjacyjne. Istot¹
wszelkich dzia³añ jest wspó³praca z innymi zespo³ami wêdrowniczymi.
Obóz powinien byæ samodzielny, organizowany
w³asnymi si³ami. Ca³a dru¿yna w aktywny sposób
powinna go organizowaæ – dziel¹c siê zadaniami
i pe³ni¹c na obozie ró¿ne funkcje. Program obozu
powinien byæ ambitny, „wyczynowy”, niepowielaj¹cy schematów, stwarzaj¹cy szansê sprawdzenia
w³asnych mo¿liwoœci.
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Ledwo wróciliœmy z obozów i kolonii, a ju¿ trzeba znaleŸæ pomys³y i si³y na nowy rok harcerski… Jednak czy mo¿na iœæ dalej
tylko si³¹ rozpêdu? A mo¿e warto z pocz¹tkiem nowego roku zastanowiæ siê przez chwilê, jaki jest sens pracy dru¿ynowego
– wychowawcy? Mo¿e warto teraz w³aœnie zrobiæ ma³e metodyczne résumé, aby nasz kunszt w prowadzeniu dru¿yny
osi¹gn¹³ jeszcze wy¿szy poziom?
Zachêcamy do tego gor¹co! Mamy nadziejê, ¿e ta „Œci¹gawka metodyczna”, zawieraj¹ca przypomnienie harcerskiego
systemu wychowawczego prosto ze Statutu, a tak¿e opisy metodyk, bêdzie dla Ciebie du¿ym u³atwieniem.
REDAKCJA „CZUWAJ”

dodatek do numeru 9/2004
miesiêcznika instruktorów ZHP
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