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HM. KATARZYNA SAWIAK

Zastêpowe i zastêpowi to klucz do sukcesu
w pracy ka¿dej dru¿yny.
Nie wszyscy doceniamy ten skarb,
jakim s¹ dobrze funkcjonuj¹ce zastêpy
– czasem te¿ tracimy z oczu cel,
jaki przyœwieca ich dzia³aniu.
Dlatego przyszed³ chyba w naszym Zwi¹zku czas
na odrodzenie myœli R. Baden-Powella
o systemie zastêpowym i wspieranie dru¿ynowych
w pracy z zastêpowymi.
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ZADANIA HUFCA
A PRACA Z ZASTÊPOWYMI
Spoœród zadañ hufca wytyczonych przez Statut ZHP nale¿y wskazaæ trzy,
które poœrednio odnosz¹ siê do realizacji zadañ dotycz¹cych pracy z zastêpowymi. Celowo piszê, i¿ poœrednio, poniewa¿ zadaniem hufca nie jest praca z zastêpowymi, ale wspieranie w tym zakresie dru¿ynowych. Mam tu na
myœli:
1. wychowanie, kszta³cenie i wspieranie dru¿ynowych i funkcyjnych,
2. inicjowanie i wzmacnianie dzia³alnoœci programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
3. koordynacjê, nadzór i systematyczn¹ ocenê podleg³ych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodnoœci z celami, zasadami i regulaminami ZHP
i metod¹ harcersk¹.
Wszystkie zespo³y hufca to system naczyñ po³¹czonych – ich dobra
wspó³praca daje hufcowi zamierzony efekt. Dlatego temat pracy z zastêpowymi powinien pojawiæ siê jednoczeœnie w pracy zarówno namiestnictwa i zespo³u programowego, jak i zespo³u kadry kszta³c¹cej i KSI.

JAK POMAGA NAMIESTNIK?
Rola namiestnictwa we wspieraniu pracy z zastêpowymi jest nie do przecenienia. Stworzone w namiestnictwie forum wymiany doœwiadczeñ miêdzy dru¿ynowymi w postaci:
1. zbiórek i warsztatów dla dru¿ynowych poœwiêconych pracy z zastêpowymi,
2. prezentacji dorobku rad dru¿yn i zastêpów zastêpowych,
– zaowocuje zebraniem ró¿nych rozwi¹zañ i pomys³ów na dzia³anie z zastêpowymi.
Mo¿na pokusiæ siê tak¿e o wyeksponowanie dzia³ania zastêpów i rad dru¿yn podczas turniejów dru¿yn lub turniejów rad dru¿yn, konkursów programowych, imprez namiestnictwa skierowanych na prezentacjê dokonañ
zastêpowych w dru¿ynach, na przyk³ad sejmiku zastêpowych. Dzia³anie zastêpów w dru¿ynie to tak¿e jeden z kluczowych punktów przy rozmowie o poziomie pracy danej dru¿yny – jedno z kryteriów, okreœlaj¹cych dru¿ynê jako
dobr¹. Indywidualna praca instruktorów namiestnictwa z dru¿ynowymi bêdzie polega³a m.in. na wsparciu merytorycznym udzielanym dru¿ynom, w których zastêpy nie pracuj¹ lub pracuj¹ s³abo.

JAK MO¯E POMÓC ZESPÓ£ KADRY KSZTA£C¥CEJ?
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Hufcowy zespó³ kadry kszta³c¹cej mo¿e za³o¿yæ sobie w planie pracy
opiekê merytoryczn¹ nad odbywaj¹cymi siê w œrodowiskach szczepów i dru¿yn kursami zastêpowych. Przygl¹daæ siê bêdzie zatem:
– komendzie kursu – jej przygotowaniu do prowadzenia tego typu formy
kszta³ceniowej;
– programowi kursu – powinien on byæ prawid³owo skonstruowany i zawieraæ wszystkie niezbêdne elementy, okreœlaæ, jakie treœci zostan¹ przekazane uczestnikom kursu i czy bêdzie to robione zgodnie z wymogami
metody harcerskiej i specyfiki œrodowiska;
– przebiegowi dzia³añ kursowych i ich podsumowaniu.
Aby mieæ pewnoœæ, ¿e poziom organizowanych w szczepach i dru¿ynach
kursów zastêpowych bêdzie dobry, nale¿y pokusiæ siê o przygotowanie dla
potencjalnej kadry kursów warsztatów doskonal¹cych, podczas których przekazane i przeæwiczone zostan¹ kluczowe dla dobrego poprowadzenia kursu
tematy. Warsztaty przynieœæ mog¹ tak¿e inn¹ korzyœæ – podsun¹ dru¿ynowym
pomys³y do sta³ej pracy z zastêpowymi w zastêpach zastêpowych. Niezbêdnym elementem powinno byæ tak¿e wskazanie miejsc i Ÿróde³, gdzie mo¿na
bêdzie znaleŸæ materia³y metodyczne na temat pracy z zastêpowymi.
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WARSZTATY DLA DRU¯YNOWYCH
Jak pracowaæ z rad¹ dru¿yny i zastêpem zastêpowych?
oraz

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW ZASTÊPOWYCH
CELE:
1. Przygotowanie uczestników do tworzenia odpowiadaj¹cego na potrzeby i atrakcyjnego programu dla zastêpowych.
2. Stworzenie podstaw standardów kszta³cenia zastêpowych w hufcu.
3. Przygotowanie dru¿ynowych i zachêcenie ich do organizowania kszta³cenia zastêpowych.
4. Wy³awianie talentów, które w przysz³oœci zasil¹ hufcowy zespó³ kszta³cenia.
5. Danie uczestnikom motywacji i nowych pomys³ów do pracy z zastêpowymi.
UCZESTNICY:
· Warsztaty – dru¿ynowi i przyboczni dru¿yn harcerskich, starszoharcerskich.
· Kurs – osoby zainteresowane organizacj¹ kursów zastêpowych, co najmniej
z otwart¹ próba na stopieñ pwd.
FORMU£A:
· Zajêcia warsztatowe przeznaczone s¹ dla wszystkich uczestników – kursu i warsztatów. Zajêcia kursowe tylko dla uczestników kursu.
· Proponowany uk³ad zajêæ to dwa ca³odzienne spotkania sobotnie oraz biwak.
FORMA ZALICZENIA:
Uczestnicy warsztatów obecni na wiêkszoœci zajêæ i zaanga¿owani w dzia³ania warsztatowe przez wykonywanie zadañ miêdzyzbiórkowych otrzymaj¹ dyplom ukoñczenia warsztatów.
Uczestnicy kursu zobligowani s¹ do udzia³u we wszystkich zajêciach kursowych
i wiêkszoœci warsztatowych oraz do wykonania zadañ:
· przygotowania opinii o podopiecznym,
· stworzenia obrzêdowoœci kursu zastêpowych,
· przygotowania planu kursu zastêpowych na podstawie analizy dzia³ania œrodowiska,
· przeprowadzenia zajêæ o charakterze kszta³ceniowych dla w³asnej rady dru¿yny
lub kilku rad dru¿yn,
· przygotowania biwaku.
TEMATY WARSZTATOWE:
· Czym charakteryzuje siê metodyka starszoharcerska.
· Na czym polega fenomen systemu zastêpowego.
· Jakie s¹ typowe formy pracy dla harcerzy starszych – w praktyce i z bajerem!
· Jakie s¹ zadania rady dru¿yny i zastêpu zastêpowych.
· Jak tworzyæ atrakcyjny program dla rady dru¿yny i zastêpu zastêpowych.
· Gdzie szukaæ pomys³ów na pracê rady dru¿yny i zastêpu zastêpowych.
· Gry i zabawy w harcówce i poza harcówk¹.
· Jak rozwijaæ warsztat zastêpowego.
· Jak pracowaæ z próbami na stopnie.
· Jak wykorzystywaæ w pracy zadanie zespo³owe i projekt.
· Jak motywowaæ zastêpowych do pracy.
· Jakimi ciekawymi formami przekazywaæ wiedzê z technik harcerskich.
· Jak stworzyæ obrzêdowoœæ rady dru¿yny i zastêpu zastêpowych.
· Czym jest planowanie a czym programowanie.
· Jak zrobiæ ciekaw¹ kronikê i proporzec.
· Jak wykonaæ dobre zdobnictwo.
ZAGADNIENIA KURSOWE:
· Formu³a kursu, organizacja pracy kursu.
· Organizacja wyjazdu kursowego.
· Jak dobraæ kadrê.
· Tworzenie planu – analiza potrzeb, standardy kszta³cenia zastêpowych.
· Aktywne metody kszta³cenia.
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CO MO¯E KOMISJA
STOPNI INSTRUKTORSKICH?
W próbach na stopieñ przewodniczki–przewodnika czêsto pojawiaj¹ siê zadania, dotycz¹ce rozwi¹zañ metodycznych i repertuarowych w pracy
z zastêpowymi. Jednym z zadañ jest upowszechnianie dorobku instruktorskiego, zatem tego typu
opracowania powinny byæ za zgod¹ autorów przekazywane do ZKK, namiestnictw, aby t¹ drog¹ dociera³y do dru¿ynowych i komend szczepów.
Próby przewodnikowskie w swoich wymaganiach maj¹ tak¿e odniesienia do pracy w systemie ma³ych grup:
...Wykaza³ siê umiejêtnoœci¹ pracy wychowawczej z dzieæmi lub m³odzie¿¹ w wybranej grupie
wiekowej, w tym:
– znajomoœci¹ specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci i m³odzie¿y,
– stosowania harcerskiego systemu wychowawczego w pracy z dru¿yn¹ (gromad¹),
– umiejêtnoœci¹ organizowania pracy z grup¹
(w systemie ma³ych grup).
Eksponowanie tych wymagañ podczas zatwierdzania programów prób i dog³êbna analiza
realizacji próby pod tym k¹tem daje osobie zdobywaj¹cej stopieñ poczucie wagi problemu, opiekunowi zwraca uwagê na koniecznoœæ œcis³ej
wspó³pracy z podopiecznym nad realizacj¹ tych
zadañ, podnosi poziom prób, a przede wszystkim
jest przyczynkiem do znalezienia sposobu na poprawê dzia³alnoœci zastêpów w dru¿ynach.

A ZESPÓ£ PROGRAMOWY?
Zespó³ programowy we wspó³pracy z pozosta³ymi zespo³ami wytycza myœl–ideê–temat–problem, któremu we wszelkich dzia³aniach hufca
powinny poœwiêciæ wiêcej uwagi. Jeœli analiza
pracy dru¿yn wskazuje na to, ¿e zastêpy nie dzia³aj¹ dobrze, nale¿y myœleniem o problemie zainteresowaæ szersze grono instruktorskie – zespo³y
hufcowe, a przede wszystkim szczepowych. Skutecznym rozwi¹zaniem bêdzie promowanie rozwi¹zañ programowych przygotowanych przez
dru¿yny i szczepy, w tym imprez nastawionych na
wspó³dzia³anie zastêpów, propozycji zbiórek.
Dzia³aniem sprawdzonym i skutecznym jest hufcowy biwak dla zastêpów, pozwalaj¹cy na poznanie skutecznoœci ich dzia³ania, zaprezentowanie
dokonañ, spotkanie w jednym miejscu i czasie
wielu innych zastêpów, które mog¹ siê ze sob¹ zmierzyæ podczas gier, realizacji zadañ. Tego typu dzia³ania wzmacniaj¹ zastêpy, pomagaj¹ zastêpowym
wytyczaæ kolejne cele w swojej pracy, podsuwaj¹
nowe pomys³y, daj¹ motywacjê do dalszej pracy.
hm. Katarzyna Sawiak
jest zastêpczyni¹ komendanta Hufca £ódŸ Polesie

Hm. Katarzyna Sawiak jest szefem projektu, którego celem
jest upowszechnienie rozwi¹zañ wspieraj¹cych pracê z zastêpowymi. Osoby, które chcia³yby w³¹czyæ siê w projekt lub maj¹
wypracowane na ten temat materia³y, prosimy o kontakt na
adres: csi@zhp.org.pl.
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