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CZYM JEST WOODBADGE?

WoodBadge sprawi, że kiedy
mnie zabraknie, przyszli
instruktorzy będą naprawdę
rozumieć czym skauting jest i
jakie były moje intencje.
Robert Baden-Powell

Dokument ten stanowi w większości tłumaczenie wytycznych WOSM dotyczących kursów Wood Badge zawartych w dokumencie „WOSM’s Wood Badge
Framework”[1]. Komentarze bądź odniesienia do Polskich standardów kursów
Wood Badge zapisane są kursywą.
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Dorośli w skautingu

Czym jest WoodBadge?

Wood Badge jest oznaką przyznawaną dorosłym członkom organizacji skautowych, którzy spełnili kryteria wymagane przez „szkolenie Wood Badge”. Oznacza
to, że szkolenie to nie jest ograniczone tylko dla instruktorów, lecz również inni
dorośli członkowie organizacji skautowych (posiadający mundur) mogą się o
taką oznakę ubiegać.
Polskie kursy nie spełniają tego warunku, gdyż przyjęły one formułę kursów
podharcmistrzowskich, a zatem skierowane są jedynie do instruktorów, a nie
do ogółu dorosłych harcerzy.
Każda narodowa organizacja skautowa przyjmuje własne kryteria przyznawania Wood Badge. Ogólne wytyczne zostały zdefiniowane przez WOSM następująco:
• Szkolenie Wood Badge powinno zostać ukończone w sensownym czasie
nieprzekraczającym trzech lat od momentu jego rozpoczęcia.
W Polsce szkolenie Wood Badge składa się z min. sześciodniowego
kursu oraz około półrocznej „próby wodza”. Moment weryfikacji próby
wodza i ukończenia kursu (przyznania drugiego drewienka) nie może
zatem przekroczyć 3 lat od momentu rozpoczęcia kursu.
• Szkolenie Wood Badge jest zaawansowanym kursem przeznaczonym dla
dorosłych. Zakłada ono, że uczestnicy posiadają odpowiednią podstawową
wiedzę oraz praktykę związaną ze stosowaniem metody skautowej. Warunki wstępne muszą zostać jasno sprecyzowane i ogłoszone.
Polskie kursy prowadzone są w formule kursów podharcmistrzowskich,
które posiadają dobrze sprecyzowane i ogólnie znane wymagania.
• Na szkolenie Wood Badge składają się treści teoretyczne, analizy oraz
eksperymenty związane z wyzwaniami oraz sytuacjami, z którymi dorośli
będą musieli zmierzyć się w swojej pracy skautowej. Praktycznym zwieńczeniem kursu jest sprawdzenie zdobytej wiedzy pod okiem doświadczonej
osoby (wyznaczonego instruktora-opiekuna).
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W Polsce w trakcie kursu uczestnicy definiują swoją „próbę wodza”,
która następnie weryfikowana jest podczas spotkania podsumowującego (zazwyczaj w pół roku po kursie). Próba weryfikowana jest przez
komendę kursu i/lub opiekuna zastępu.
• Szkolenie Wood Badge musi być dostosowane tak, by odpowiedzieć na
potrzeby wszystkich dorosłych skautów, którzy chcą zostać przeszkoleni. Aby to osiągnąć kurs musi być odpowiednio elastyczny i różnorodny
podd względem form i treści. Wszystkie szczegóły dotyczące implementacji
szkolenia powinny zostać przeanalizowane przez daną narodową organizację skautową pod kątem własnych wymagań oraz możliwości. Mogą one
uwzględniać takie elementy, jak kurs ciągły w terenie, szkolenie modułowe,
szkolenie na odległość czy szkolenie przez trenera-opiekuna, i inne.
Polskie kursy składają się z 3 części - kursu podharcmistrzowskiego
Wood Badge (minimum 6-dniowy kurs ciągły w terenie), próby wodza
(praca własna, ew. pod okiem instruktora) oraz biwaku podsumowującego (zazwyczaj spotkanie weekendowe).
• Niezależnie od powyższych możliwości przyjętych przez daną narodową
organizację skautową, każde szkolenie Wood Badge musi stosować metody
będące wprost implementacją metody skautowej, to znaczy w szczególności:
– Uczenie w działaniu, połączenie akcji z refleksją.

4 niezbędne elementy
kursu Wood Badge

– Wspomaganie osobistego rozwoju poprzez pracę w grupie.
– Doświadczanie „Natury” jako elementarnej potrzeby istoty ludzkiej.
– Możliwość wymiany doświadczeń oraz budowania relacji z doświadczonymi instruktorami (trenerami).
Kurs musi zatem stawiać na uczenie w działaniu i wykorzystanie systemu małych grup. Kurs musi odbywać się w miejscu pozwalającym
na doświadczanie „Natury” oraz musi być prowadzony przez doświadczoną kadrę. Mówiąc krótko, kurs musi odbywać się zgodnie z metodą
harcerską.
• Wreszcie, kurs powinien używać zarówno ogólnie przyjętych symboli skautowych (harcerskich), jak i specyficznej symboliki Wood Badge.
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Elementy szkolenia Wood Badge

Program szkolenia Wood Badge powinien obejmować przynajmniej następujące
cztery tematy:
• Podstawy skautingu, w tym cele skautingu, zasady skautingu oraz metodę
skautową, a także adaptację metody skautowej do poszczególnych grup
wiekowych, strukturę i organizację.

Elementy szkolenia Wood
Badge
Metoda harcerska!
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SYMBOLIKA

W naszych realiach oznacza to wiedzę i umiejętności w stosowaniu
metody harcerskiej we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich
szczeblach organizacji. Obejmuje to również znajomość i świadomość
celów oraz podstawowych zasad organizacji harcerskiej.
• Przywództwo (umiejętności liderskie), które obejmują wiedzę i umiejętności pozwalające na wzięcie na siebie odpowiedzialności wynikające ze
swego miejsca w ruchu skautowym.

Przywództwo

Warto zwrócić uwagę, że szkolenie liderskie jest tylko jednym z 4 elementów szkolenia Wood Badge i nie może się ono ograniczać tylko do
tego elementu.
Zarządzanie

• Zarządzanie, to znaczy wiedzę i doświadczenie w kierowaniu jednostkami,
grupami bądź większymi strukturami.

Umiejętności
interpersonalne

• Komunikację rozumianą w szerokim sensie: jako formę kontaktowania się
z innymi oraz utrzymywania wydajnych relacji.
Konkretne zamierzenia kursu związane z powyższymi elementami powinny
zależeć profilu uczestników i ich potrzeb, a także od wymogów i potrzeb samej
organizacji. bardzo gorąco zachęca się narodowe organizacje skautowe do włączania w ten proces partnerów instytucjonalnych, zarówno by wzbogacić program
szkolenia, jak i by zwiększyć rozpoznawalność i wzmocnić odbiór społeczny kursu poza organizacją.
Dotyczy to oczywiście głównie elementów związanych z komunikacją i zarządzaniem, w których można skorzystać z pomocy np. specjalistycznych
firm bądź organizacji zajmujących się takimi szkoleniami.
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Monitoring i rozwój

Szkolenie Wood Badge powinno być dynamiczne i podlegać ciągłemu rozwojowi:
• Zarówno treść jak i formy kursu powinny być regularnie weryfikowane i
uaktualniane. Weryfikacja co najmniej raz na pięć lat jest.
• Narodowe organizacje skautowe mogą opracować własne narzędzia do ewaluacji kursów Wood Badge, mając na uwadze szczególnie ich wpływ na
rozwój jakościowy i ilościowy skautingu.
• Każda narodowa organizacja skautowa jest odpowiedzialna za rekrutację i
szkolenie swoich zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrożenie
i rozwój kursów w systemie Wood Badge.
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Symbolika

Tradycyjnymi elementami symboliki Wood Badge są:
Nie zapominajmy o
innych symbolach! Wood
Badge to nie tylko
„drewienka”.

• dwa drewienka,
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• ściągacz (pierścień),
• chusta Gillwell,
• certyfikat Wood Badge
Każda narodowa organizacja skautowa jest odpowiedzialna za procedury nadawania symboli Wood Badge oraz reguły ich użycia. Światowe Biuro Skautowe
proponuje wszystkim organizacjom skautowym wspólny model certyfikatu zatytułowany „Szkolenie Liderów - Wood Badge”. Ten unikalny certyfikat ma tę
zaletę, że wzmacnia poczucie przynależności do rodziny jednej światowej rodziny
skautowej.

Inne
Dla instruktorów posiadających specjalne kompetencje w przygotowaniu oraz
przeprowadzaniu szkolenia Wood Badge, niektóre organizacje skautowe stosują
wyróżniki w postaci 3 oraz 4 „drewienek”. Szczegółowe regulacje tego tematu
znajdują się w osobnym dokumencie.
Obszerniejszy opis obrzędowości i symboliki Wood Badge znajdziesz w osobnym dokumencie.
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