Pierwsza wizyta na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskic
I truktorskich
Osoby przybywające na pierwsze spotkanie z KSI często czują się onieśmielone nową
sytuacją. Oto kilka informacji, po przeczytaniu których powinno „być łatwiej”, bo jeśli
kandydat będzie przygotowany, będzie miał przemyślane
przemyślane zadania, będzie znał zasady
zdobywania stopnia przewodnika — to może i wystarczy jeden raz spotkać się
z komisją.
Nasze spotkanie będzie wyglądało mniej więcej tak:
Najpierw PT Kandydacie będziesz
będzie
musiał się nam przedstawić: opowiedzieć swój
harcerski życiorys, wyliczyć szkolenia i kursy w których uczestniczyłeś;
uczestniczyłe opowiedzieć
o sobie szerzej: co robisz poza harcerstwem, gdzie się uczysz, pracujesz, jakie masz
inne obowiązki, zainteresowania.
Również będziesz musiał przedstawić stan tej drużyny, czy gromady,
gromady w oparciu o którą
zaplanujesz swoje zadania; coś jakby takie „zdjęcie” na dzisiaj. Będziemy je kiedyś (przy
zamknięciu próby), już jako historyczne, porównywać z nowym „zdjęciem”. Najlepiej
przygotuj sobie krótki raport
port np. pod tytułem: 8 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
RAPORT O STANIE DRUŻYNY na .... 12.2015 r. Taki raport powinien zawierać informacje
o liczebności drużyny, o przybocznych, regularności zbiórek, kronice, totemie, miejscu
zbiórek, ilości zdobytych sprawności,
spraw
i czym tak jeszcze kandydat na instruktora chce
się pochwalić. Wypisz też w punktach, jakie drużyna/gromada ma plany na najbliższy
rok harcerski.. Jak masz plan pracy — to wystarczy go przynieść.
Zazwyczaj pytamy każdego dlaczego chce zostać instruktorem. I tutaj nie ma
odpowiedzi ani dobrych ani złych; bo skoro ktoś już staje przed komisją, to znaczy, że
chce. Tylko każdy ma zwykle jakiś swój powód. Czasem wywiązuje
wywiązuje się dłuższa dyskusja
— ale to zazwyczaj wtedy, kiedy harcerz wymyśla sobie jakieś kosmiczne uzasadnienia,
dla swojej decyzji żeby np. lepiej przypodobać
przypod
się Komisji. Potem już tylko zapisujemy,
jaki jest cel próby. Mając już cel - czytamy zaproponowane zadania. Zatrzymujemy się
nad tymi, które nie pasują do celu próby (sugestia zmiany lub rezygnacji) i nad tymi,
które pasują. Dyskutujemy
my czy są realne (żeby oszczędzić w przyszłości rozczarowań),
czy wiadomo co będzie można uznać za zakończenie zadania (żebyśmy prosto mogli
stwierdzić, czy zadanie jest wykonane i czy tak naprawdę jest łatwe,
łat
średnie czy
trudne). Gdy odbywający próbę ma propozycje celu i zadań wcześniej opracowane,
wyśle je do mnie e-pocztą,
pocztą, to każdy z członków Komisji je przeczyta przed
posiedzeniem i wtedy „pójdzie
pójdzie szybciej”
sz
i wszyscy będziemy mieli lepsze humory.
Dlatego Komisja prosi, żeby wysłać to zawczasu na adres marek.stec@zhp.net.pl.
Sprawdzamy, czy zadania
ania mają swój okres realizacji, czyli jakąś datę graniczną. Czasem
Komisja uznaje, że są jeszcze jakieś inne sprawy wymagające omówienia
omówieni lub
doszczegółowienia.
szczegółowienia. Ale niekoniecznie.
niekonie
Jak zdążymy za pierwszym razem — to
wystarczy spotkać się jeden raz :-))
:

-2-

Nie zapomnij też o uzupełnionej książeczce harcerskiej, z adnotacją
otacją o opłaconych
składkach członkowskich i o karcie próby aktualnie realizowanego stopnia
stopn harcerskiego
i ... przyjdź w mundurze. Najlepiej
Najlepiej by było, gdyby Ci towarzyszył kandydat na opiekuna
próby.
Wypełnij zawczasu starannie (elegancko) kartę próby (aktualny wzór pobrany ze strony
Hufca i):
•
•

w części oznaczonej I. tj. Wniosek o otwarcie próby. Na pierwszej stronie
stroni
zgromadź niezbędne podpisy: w pkt. 13 i 14;
w części oznaczonej III. Program próby i IV. Program próby. Te części będzie
można jeszcze modyfikować w trakcie posiedzenia. Te części powinny być
podpisane przez Ciebie i przez opiekuna próby.

Część piątą
tą pozostaw niewypełnioną. Kartę
Kart próby wydrukuj na kartkach
kart
formatu A4
w ten sposób, by strony 1 i 2 były dwoma stronami tej samej kartki a strony 3 i 4 były
dwoma stronami drugiej kartki.
Z tym wszystkim zapraszam na posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich. Co prawda
to będzie poważna rozmowa,
ozmowa, ale pamiętaj, że Komisja nie jest Twoim wrogiem —
a jedynie stoi na straży
y rzetelności realizowania i dokumentowania prób
instruktorskich. Po
o to, byś mógł się wkrótce cieszyć z zasłużonego stopnia
instruktorskiego. Więc
ięc odwagi i…
i na posiedzenie!
Czuwaj!
hm. Marek Stec
Przewodniczący
Komisji Stopni Instruktorskich

ver. 3.2 18.11.2015 r.

i

Ponieważ materiały udostępnione
pnione na stronie internetowej Hufca Oświęcim
O
od czasu do czasu, wraz z mocniejszymi
powiewami wiatru historii, stamtąd giną ;-)) to w razie potrzeby chętnie wyślę pocztą aktualny wzór.
wzór

