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METODA HARCERSKA
W materiale tym znajdziecie trochę informacji o tym czym metoda jest, z jakich elementów
się składa. O czym wiemy, co stosujemy, a nie wiemy czasem jak się nazywa.

Kilka zasad harc-metody
Zapamiętać będzie łatwo,
Kiedy częstochowski wierszyk
W głowie nam zaświeci światło!
DOBROWOLNOŚĆ - Jasna rzecz!
"Żeby im sie chciało chcieć"
Sami musza zdecydować,
Żeby potem nie żałować...
POŚREDNIOŚĆ zaś to zasada,
Żeby robić, zamiast gadać,
Żeby robiąc, widzieć cel
I harcerskie znać fair-play!
Ja sie uczę, ty sie uczysz,
ja od ciebie, ty ode mnie.
Z WZAJEMNOŚCI ODDZIALYWAŃ
Korzystać jest tak przyjemnie!
POZYTYWNOŚĆ ODDZIAŁYWAN
Łatwo zaś opisać tak:
"Mnóstwo marchwi, zero kija"
Złych relacji u nas brak!
Każdy harcerz wyjątkowy,
Nie może nam zginąć w tłumie.
Jeśli wesprzesz, co w nim dobre
Wnet pokaże to, co umie!
(to panowie oraz panie OD WEWNĄTRZ ODDZIAŁYWANIE)
Zaproponuj, pozwól wybrać,
Na harc przystań bez wahania!
Na tym właśnie sie opiera
NATURALNOŚĆ WYCHOWANIA

Anna Czekalska-Nikołajew
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METODA HARCERSKA
Pracując w drużynie z harcerkami korzystamy z czegoś co nazywa się metoda harcerska, jest
to sposób pracy i metoda na wychowanie młodego człowieka. Dla nas harcerek jest to przede
wszystkim zbiór zasad, które powinny nam towarzyszyć podczas procesu wychowania
harcerek. Można ją wyodrębnić w kilku najważniejszych punktach:
ODDZIAŁYWANIE OD WEWNĄTRZ
Musimy pamiętać o tym, że robiąc zbiórki i działając z harcerkami oddziałujemy na każdą
z nich z osobna. Pracując z dziewczynami należy pamiętać, że każda z nich jest inna, ma inne
potrzeby, zachowania i reakcje na różne sytuacje. Należy podchodzić do każdej z dziewcząt
w sposób indywidualny- poziom pracy musi być dostosowany do ich potrzeb, możliwości
i osobowości. To my odpowiadamy za to, aby rozwijać w nich wartości osobiste i społeczne.
(możemy to zaobserwować wtedy, gdy pisząc analizę drużyny- opisujemy całość, ale
w oparciu o to jaka jest każda harcerka z osobna, pamiętając to, co lubi, co sprawia jej radość
i w czym jest dobra).
Jednak warto zwracać uwagę na to, że harcerka musi być istotą wolną, świadomą swojego
„ja” i tego co chce osiągnąć, nie możemy tworzyć z harcerek ideału według naszych potrzeb.
Wszystko w co zaangażowane będą nasze podopieczne musi wynikać z ich woli i chęci pracy
nad sobą. Harcerki muszą czuć się wolne w działaniach w organizacji, muszą wiedzieć, że ich
służba i życie oparte jest przede wszystkim na rozumieniu i wykorzystaniu wolności.
Wychowanie wolnej jednostki nigdy się nie powiedzie, jeżeli harcerka nie będzie chciała żyć
dobrowolnie po harcersku- każda z nich powinna działać czynnie, dobrowolnie i chętnie.
Jeżeli takiej postawy nie da się od niej uzyskać, należy zrezygnować z naszych zamiarów
wobec niej (przyznania funkcji etc) Co zrobić aby być harcerką? Przede wszystkim trzeba
chcieć! I o tym musimy pamiętać - o wolnej woli harcerek, która z nich nie chce, nie zajdzie
miejsca w szeregach harcerzy i prędzej czy później odejdzie.
Tą zasadę dobrze widać w drużynie- tam gdzie wiele osób, tam wiele zastępów, a gdzie wiele
zastępów tam wiele harcerek, które świadomie i dobrowolnie wybrały harcerstwo jako pole
swojego działania, wiedzą, że aby działać dobrze muszą działać czynnie w życiu drużyny.
Taka powinna być nasza drużyna składająca się z harcerek aktywnych, żywych i takich które
wiedzą, że one jako jednostka świadoma będą mogły się rozwijać i czerpać z drużyny!
ŚWIADOMY STOSUNEK DO HARCERSTWA I JEGO POCZYNAŃ
Ta zasada jest ściśle związana z 1. - chodzi tu o gotowość działania i chęć woli.
O prawdziwej przynależności można mówić gdy harcerki są świadome odzewu na harcerskie
hasła i wiedzą do czego one zobowiązują i czemu tak jest. Na każdym etapie naszej
harcerskiej drogi, czy to zdobywając ochotniczkę, sprawność zuchową czy pagon
wędrowniczy musimy pamiętać, że są to nasze świadome wybory, na które same się
decydujemy. Ponadto musimy wiedzieć, że wszystko co robimy musi być przemyślane
i wtedy tylko będziemy tworzyć aktywną grupę - drużynę.
Świadomość celu charakteryzuje się przede wszystkim tym, że harcerka chce zgłębiać swój
cel, chce pogłębiać swoja wiedzę o harcerstwie i przede wszystkim dociekać i tropić
samodzielnie to, do czego sama chce dojść. Harcerki, które kierują się tą zasadą są bardzo
czynnie zainteresowanie harcerstwem, we właściwy sposób chcą dociekać tego, co je
interesuje i szukać na to odpowiedzi.
Świadomość udziału w harcerstwie obserwujemy na każdym szczeblu harcerskim np.
zastępowa oddziałuje na zastęp poprzez kierowanie i wychowanie nimi podczas zbiórek 2
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harcerki oddziałują na nią, ponieważ dzięki nim może zdobywać cenne zdolności
przywódcze, wychowawcze.
Zasada ta towarzyszy nam przez cały harcerskie życie - wiemy dlaczego jesteśmy harcerkami,
dlaczego chcemy działać i jakie są nasze cele.
WAJEMNOŚĆ NASZEGO ODDZIAŁYWANIA
My drużynowe pobudzamy w naszych harcerkach intelekt, wolę, uczucia itp. Każda z nas
poprzez pracę z zastępowymi, harcerkami, kadrą nieświadomie na nie oddziałuje. Nasze
wychowanie harcerskie jest wybitnie społeczne - harcerka można zostać tylko w gromadzie,
poprzez współudział w niej. W harcerstwie nie można być samotnym np. na obozie wszystko
robimy wspólnie, spędzamy drużyną bardzo wiele czasu, co czyni nas pewną grupą, która
wpływa na siebie nawzajem. Wspólnie przeżywamy przygody, pokonujemy przygody, wiele
rzeczy nas łączy, mamy podobny sposób patrzenia na świat i czujemy ze sobą braterską więź.
Nie ma tam miejsca na sztuczność, sztuczne formy i wymuszoną treść. Wszystko co robimy
jest naturalne i wynika z kolei rzeczy. Oddziaływanie, z którym mamy do czynienia jest
naturalne - wychodzimy z założenia, że należy brać życie takim jakim jest, każdy jego
przejaw i idea jest zawarta w naszym Prawie. Im nasze życie staje się bardziej harcerskie, tym
bardziej przechodzimy do zasadniczego celu, czyli przepojenia życia ideą harcerską. Dzięki
naturalności metody harcerskiej posiadamy bogactwo środków wychowawczych. W różnych
warunkach spotykamy się z różnymi sytuacjami, nasze harcerki potrafią być problematyczne,
ciężko się otwierają przed nami lub są zbyt ruchliwe. Poprzez metodę naszego wychowania
umiemy w sposób prosty i naturalny dostosować potrzeby harcerek. Umiemy rozsądnie
i uważnie szukać rozwiązań do trudnych sytuacji, jesteśmy w stanie podjąć wysiłek i nigdy
nie działamy szablonowo. Każda z nas zdaje sobie sprawę, że bywają chwile lepsze i gorsze,
ale wiemy, że im trudnej bywa tym lepiej dla nas.
Jedną z najważniejszych zasad tej metody jest to, że harcerstwo jest pozytywne - nie chodzi tu
o wykorzenienie zła, lecz o uwydatnienie cech pozytywnych i skupienie się na tym, co dobre.
Wierzymy, że należy ożywić wszystkie dodatnie cechy danej jednostki i ujemne przenieść na
drugi plan. Gdy na piedestale stanie dobro, zło i fałsz może przygasnąć. Nasz ruch jest
ruchem młodych ludzi i nic dziwnego, że staramy się dostrzegać to, co pozytywne.
Nasze oddziaływanie zawsze musi pełnić formę pośrednią, wolimy by harcerka wypowiadała
się czynem, a nie słowem, ponieważ nasze wychowanie dzieje się przez czyn i dla czynu. Nie
podajemy nic na tacy: ani wiedzy, ani poglądów, wskazujemy wielki czyn, postawy i piękny
symbol. Wychowujemy harcerki nie poprzez prawienie kazań, lecz poprzez praktyczne
zastosowanie ich np. nie mówimy im „bądź odważna”, tylko wysyłamy na grę nocną, gdzie
same mogą tego doświadczyć. Nasze środki którymi się posługujemy mają prowadzić nas do
celów, które są dla nas najważniejsze, do umiejętności działania, zdolności do życia
społecznego, gotowości do działania oraz służby pięknym ideałom.
Metoda harcerska jest dla nas drużynowych bardzo naturalna, zawsze towarzyszy nam w
pracy z harcerkami, jest bardzo uniwersalna i przydaje się w życiu codziennym. Dzięki niej
kształtują się pokolenia młodych ludzi chętnych do działania, zaradnych i świadomych tego
co mogą osiągnąć.
Opracowała dh Katarzyna Szymańczak
Na podstawie „O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu”
E. Grodecka
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Do poczytania:
• Ewa Grodecka, „O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu”
• Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, 1948
• Skrypt „Metoda harcerska” opracowany przez dh Monikę Traczyk
• Marek Gajdziński, „Harcerski system wychowania”
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