KONFERENCJE HARCMISTRZOWSKIE „CZWÓRKA”
Idea stopnia harcmistrza:
Konsekwentnie realizuje swoje cele życiowe. Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość w
życiu rodzinnym, zawodowym, i społecznym. Kreuje rzeczywistość. Jest znaczącą
osobowością w zespole instruktorskim, z którym pracuje, i w środowisku swojego działania.
Własne doświadczenia życiowe i wychowawcze potrafi przełożyć na trwały dorobek. Ma dużą
wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi inspirować i
organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze
harcerstwa. Jest wzorem dla instruktorów.

LISTEK 1
UMYSŁ
Harcmistrz rozwija się intelektualnie – nigdy nie osiada na laurach. Uczy się – w obszarze
zawodowym, związanym ze swoja pasją, uczy się języków obcych. Rozwija ciekawość, wyrabia sobie
poglądy i umie o nich dyskutować. Umie się wysłowić i zabiera glos w dyskusji, a nawet ja wywołuje.
Jest aktywny w dyskusji. Potrafi się skupić. Rozwija praktyczna umiejętność krytycznego myślenia.
Harcmistrz czyta książki. Jest aktywny intelektualnie – poznaje i rozwija swoje mistrzowskie
umiejętności, zgłębia zainteresowania. Aktywnie szuka mądrości w innych ludziach. Harcmistrz stara
się poznawać kulturę – rozwija swoją wrażliwość, ale też pogłębia wiedzę w obszarze sztuk
wizualnych (np. malarstwo), muzyki, architektury, poezji. Harcmistrz szanuje środowisko naturalne.
Harcmistrz ćwiczy zmysły, pamięć, umiejętność obserwacji i wnioskowania. Wie na czym polega bycie
mistrzem w dziedzinie umysłu.
LISTEK 2
RÓWNOWAGA
Harcmistrz dba o równowagę w swoim życiu. Potrafi harmonijnie żyć dzieląc swój czas wiedzę i
umiejętności między rodzinę, przyjaciół i znajomych, pracę i służbę w harcerstwie. Potrafi dać przykład
innym jak sobie dawać radę w trudnych momentach swojego życia. Potrafi zarażać innych swoją
radością z dawania innym oraz świadomie dokonuje wyborów życiowych, doraźnie i długoterminowo.
Harcmistrz dba o dobrą kondycję swojego ciała. Dba o ruch, higienę, uprawia różne sporty. Harcmistrz
zna i stosuje zasady prawidłowego żywienia. Unika zachowań i nawyków niekorzystnych dla zdrowia.
Potrafi wykorzystać uprawianie sportu jako okazję do kształtowania umiejętności współzawodnictwa,
współpracy, umiejętności wygrywania i przegrywania, umiejętności mierzenia się z własnymi
słabościami i ich przezwyciężania, wytrwałości. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie
równowagi.
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LISTEK 3
DUCH
Harcmistrz ma kręgosłup moralny – ma ukształtowane postawy, zgodne z Prawem Harcerskim i
Zobowiązaniem Instruktorskim. Zachowuje się etycznie. Braterstwo, postawa zainteresowania i
odpowiedzialności za drugiego człowieka jest kluczowa dla harcmistrza. Harcmistrz głęboko szanuje
innych ludzi, ich godność i inne przyrodzone prawa. Świadomie buduje relacje z innymi ludźmi. Dba o
integralność swoich poglądów, słów i czynów. Jest odważny. Cechuje go męstwo. Pracuje nad
rozwijaniem silnej woli. Zawsze dotrzymuje słowa. Potrafi w sposób racjonalny wyrażać i bronić
swoich poglądów. Wie na czym polega bycie mistrzem w dziedzinie ducha.

LISTEK 4
SŁUŻBA
Harcmistrz pełni służbę na rzecz drugiego społeczeństwa i na rzecz społeczeństwa. Zna polska
kulturę i tradycje, historie. Ważne są niego sprawy Polski: rozwija wiedze i wyrabia sobie poglądy w
takich dziedzinach jak ekonomia i gospodarka, kultura, stan demokracji, życie polityczne, ważne
problemy społeczne, prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie. Czyta prasę i korzysta z innych
sposobów wyrabiania sobie opinii. Jest aktywny w korzystaniu z biernego prawa wyborczego. Jest
gotów podjąć służbę we władzach samorządowych i państwowych. Podejmuje odpowiedzialność za
swoją społeczność. Służy bliźnim – aktywnie szuka pola służby potrzebującym. Dostrzega potrzeby
społeczne i poszczególnych osób. Unika postawy konsumpcjonizmu. Dba o to, jakie dobra materialne
używa i konsumuje (fair trade; prawa człowieka w krajach, skąd pochodzą ubrania, urządzenia,
żywność). Działa na rzecz pokoju. Działa na rzecz dobrej jakości demokracji. Wie na czym polega
bycie mistrzem w dziedzinie służby.

UWAGI:

Każda konferencja powinna być dwudniowa. W każdej konferencji muszą zaistnieć podstawowe
składniki wg poniższego zestawienia:
1.
2.
3.
4.

Element służby na rzecz innych – L4
Zajęcia sportowe – L2
Udział w imprezie kulturalnej L1
Spotkanie z autorytetem moralnym , naukowym , światopoglądowym – L3
To plan minimum. W zależności od potrzeb i możliwości można zrealizować np. element
służby na każde konferencji
Uczestnicy otrzymują po konferencji jeden listek, mogą naszyć go na mundurze. Zebranie
całej koniczynki ( wersja – trzech listków) wyczerpuje konieczność wzięcia udziału w
konferencji harcmistrzowskiej zgodnie z wymaganiami stopnia HM
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