Wymagania na stopnie:

Przewodnik – Przewodniczka
Warunki otwarcia próby:
- posiada patent co najmniej przybocznego,
- ma co najmniej stopień ćwieka – pionierki lub równoległy,
- poznaje siebie, wie co chce osiągnąć, czego potrzebuje, jakie ma braki,
- zna potrzeby swego środowiska, wie co mógłby dla niego zrobić,
- zna Statut Stowarzyszenia Harcerskiego,
- przedstawił pozytywną pisemną opinię zwierzchnika.
Wymagania:
1. Posiada patent drużynowego, poznaje metodę harcerska i praktycznie ją stosuje.
2. Zdobył wiedzę o Polsce i świecie (wg. zainteresowań np.: polityka, gospodarka,
historia).
3. Zdobył wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia drużyny:
- planowanie pracy (np. tworzył śródroczny lub obozowy plan pracy drużyny lub
gromady)
- wykonał zadanie związane z preliminowaniem, obrotem i rozliczeniem środków
finansowych (np. przeprowadził akcję zarobkową; zorganizował i rozliczył biwak,
rajd obozowy, itp.; zdobył środki (w formie dotacji, dofinansowania, itp.) na
konkretny cel i je rozliczył)
- wykonał zadanie związane z gospodarką sprzętową
- prowadził dokumentację programową
4. W czasie próby pełnił funkcję instruktorską na obozie lub zimowisku.
5. Zdobył stopień Harcerza Orlego lub Wędrowniczki.
6. Był opiekunem próby na patent przybocznego.
7. Wziął udział w przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu jednego z elementów
(np. większa zbiórka, biwak, rajd, wyjazd rady drużyny, cykl sprawnościowy, itp.)
życia drużyny harcerskiej (instruktor zuchowy) lub gromady zuchowej (instruktor
harcerski).
8. Pracuje nad sobą, rozwija swoje zainteresowania pozaharcerskie, podnosi poziom
swojej wiedzy i kultury.
9. Zostawił trwały ślad próby.
10. Zapoznał się z metodami socjometrii. Zastosował jedną z nich do właściwego doboru
zespołów harcerskich i wyboru funkcyjnych.
11. Zna podstawowe książki dotyczące metodyki harcerskiej i historii harcerstwa (zgodnie
z załącznikiem).
12. Przedstawił pisemny raport z próby.
13. Pełnił służbę instruktorską.

Lista lektur:
1.
-‐
-‐
-‐

Patent przybocznego/przybocznej:
dla wszystkich: „System zastępowy”, R. Philipps
dla przybocznych zuchowych: „Antek Cwaniak” , A. Kamiński
dla przybocznych harcerskich; „Wilk który nigdy nie śpi”, W. Hansen

2. Patent drużynowego/drużynowej:
-‐ „Książka wodza zuchów”, A. Kamiński
-‐ „O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu”, E. Grodecka
3.
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

Stopień przewodnika/przewodniczki:
„Harcerski system wychowania”, M. Gajdziński
„Krąg rady”, A. Kamiński
książka o wędrownikach, do wyboru np. spośród: „Wędrówka do sukcesu”, R. BadenPowell; „Wędrownicy”, P. Puciata; „Wędrowniczki i wędrownicy”, R. i E.
Połaszewscy; „Jak pracują wędrownicy”, B. Pancewicz; wybór materiałów z
„Instruktora” ZHR
2 książki do wyboru (jedna dotycząca metodyki, oraz jedna dotycząca historii lub
sylwetek instruktorów), mogą być z listy poniżej, ewentualnie jakieś inne (np. z
obszernej bibliografii harcerskiej)
wybór minimum 3 artykułów historycznych z czasopism harcerskich

Lista lektur do wyboru:
• Coś o metodzie:
-‐ „Sekrety dobrej drużyny”, J. Burska
-‐ „O prawie harcerskim”, S. Broniewski
-‐ „Czym są sprawności?”, J. Falkowska
• Coś o zuchach:
-‐ „Trzy młodości ruchu zuchowego”, L. Dmytrowski
-‐ „Zuchy”, M. Wardęcki
-‐ „Poradnik drużynowego zuchów”, A. Kamiński
-‐ Skrypt Kursu Wodzów Zuchowych „Trakt”, K. i J. Nowak
• Coś o instruktorach:
-‐ „Gawędy o tych które przewodziły” (może być jedna część), A. Zawadzka
-‐ „Andrzej Małkowski”, A. Kamiński
• Coś o historii harcerstwa:
-‐ „Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika”, S. Broniewski
-‐ „Rzeka: opowieść o życiu harcerek w 1934 r.”, E. Grodecka
-‐ „Kamienie na szaniec”, A. Kamiński
-‐ „Jeden trudny rok”, J. Dąbrowski
-‐ „Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza”, T. Strzembosz

