
 

 

 
 

 Opracowała: phm. Jerzy Skoryna 
 

Temat: Planowanie własnego rozwoju, stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, 
uprawnienia i odznaki, godzenie różnych ról społecznych  

 
Zamierzenia: 

 potrafił wyznaczyć sobie cele życiowe, 

 umiał zaplanować swój rozwój, wykorzystując stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, 
uprawnienia i odznaki, 

 rozumiał potrzebę dalszego kształcenia się 
 

Czas: 180 min. 
 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć: papier szary duży, tablica, pisaki, kartki A4, kartki 
i długopisy dla uczestników – dostępne na środku 
 
Harmonogram: 

Treści Formy Czas  Uwagi 

Przywitanie, misja – kto pamięta? Powtórzenie JEDEN raz. 1’ Przynosimy zadanie domowe. 

Cz1. Planowanie rozwoju 

Cz2. Stopnie, odznaki uprawnienia 
Cz3. Godzenie ról 

Omówienie planu zajęć. Informacja o punktach za 

aktywność. 

1’ Będą punkty za aktywność (dopominać 

się proszę). Każdy musi pamiętać swoje. 

Cz1. Planowanie swojego rozwoju 

Formułowanie celów w mądry sposób - 

SMART 

Przypomnienie, zapisanie na tablicy liter SMART. 

Co oznacza „T”?, „M”?, „S”?, „R”?, „A”? 

2’ 

(4’) 

Punkt kto pierwszy odpowie. 

Chociaż mówimy „całym życiem” , to 

Harcerstwo to nie jest 100% naszej 

aktywności: sformułowanie swojego 
osobistego celu życiowego. 

Kto ma zadanie – ma punkt, kto nie ma – szybko robi. 

Na bazie zadania domowego. Każdy wyciąga (tworzy) 

swoją kartkę, w parach opowiedzenie o tym (wybór 
jednego marzenia) drugiej osobie. 

2+3 

(9’) 

Zadaniem dla kursantów było: 

1. Spisz na kartce swoje trzy największe 

marzenia harcerskie. 
2. Spisz na kartce swoje trzy największe 

marzenia nie harcerskie. 

3. Kartkę zabierz na trzeci weekend. 

 Na forum: Kto się chce podzielić? Kto usłyszał jakieś 

mega inspirujące marzenie?  

3 

(12’) 

Punkty za aktywność 

Szkic życiorysu harcerza, rafy. 

- ukazanie typowych momentów 

zmiany priorytetów 

- czy i kiedy wziąć urlop? 

- równowaga w relacjach na każdym 

etapie życia 

W 5 grupach tworzymy charakterystykę harcerza w 

danych momentach węzłowych (co się dzieje w jego 

życiu – hasłowo, w kontekście służby instruktorskiej, jak 
wydarzenia z życia na nią mogą wpływać? 

Rozpatrujemy możliwe scenariusze) – tworzymy 

schemat [WRZEŚNIA] życia harcerza i instruktora. 
- rysujemy oś czasu wg wieku: /dynamiczne zmiany: 

(DW-16), (matura-18), (studia -19:21), /ustatkowanie: 
(samodzielność-ok.25), (rodzina, wnuki) 

Podpinamy na osi opracowania grup. 

Potem solidne omówienie. 

10’ 

(22’) 

+15  
(37’) 

/Ewentualnie bez wieku/ 

Zostawić przy osi czasu miejsce na role 

społeczne 
Na koniec każdy robi pionek z imieniem 

I.Ś.R. incognito. 

Kim jestem, w jakim momencie życia 

jestem? Skąd idę i dokąd? – odwołanie 

do swego celu (może ich być więcej niż 
jeden) 

 

Próba odnalezienia siebie na w/w schemacie – 

ustawienie ludzika z imieniem. Spojrzenie na swoja 

drogą z lotu ptaka. To jest mapa, idziesz z A do B, 
widzisz z góry jakie trudności możesz napotkać – 

przygotuj się. 

5 

(42’) 

/Ewentualnie bez wieku/ 



 

 
  

A po co jeszcze trzeba się rozwijać? Czy 
tylko żeby osiągnąć swój w/w cel? Po co 

ty, jako instruktor masz się rozwijać? 

Twój rozwój implikuje rozwój 

podopiecznych 

Zacznij od „Dlaczego?” Dyskusja. Odnalezienie 
motywacji do rozwoju. 

5 
(47’) 

 

Zainspirujmy się wzajemnie Dokończ zdanie „chcę się rozwijać (jako instruktor), 

bo…” Np.: Bo chcę, bo mnie to pociąga, bo chcę 

pociągnąć innych, bo odkryłam coś wartościowego i 

chce się tym podzielić 

4’ 
(51’) 

(można, nie trzeba kończyć, ale każdy 
powinien mieć swoje rozwinięcie tego 

zdania.)  

W miarę rozwoju instruktor zyskuje 

szersze spojrzenie na Związek, by 

przejmować coraz większą za niego 
odpowiedzialność. 

A kto był na zjeździe hufca kiedyś? A jako obserwator? 

Rozwijające? Dlaczego? 

1’ 

(52’) 

(zjazd hufca – zachęcam!) 

Od tej chwili zaczynasz realizację 
swojego marzenia! Ludzie z pasją i z 

celem życiowym, pociągają za sobą 

innych! 

Zagrzanie do walki! Zacznij od Dlaczego, zrób plan, 
zapisz go i zrealizuj! 

2’ 
(55’) 

 

PRZERYWNIK 1. Konglomeracja, ręce w górze, rozplatanie. Niezależne 

łańcuchy są grupami do n/w zadania. (lub dzielisz 
łańcuch na te odcinki = grupy 5 os.) (zapamiętajcie kto 

z kim jest) 

5’ 

(60’) 

Toaleta, ciastko, picie 

Cz2. Stopnie, odznaki uprawnienia 

Jakie znamy uprawnienia, które można 

mieć? Które z nich mogą być przydatne 
instruktorowi? 

Wypisujemy na planszy, zaznaczamy kółkami te 

przydatne.  

3’ 

 

Np.: Prawo jazdy, kurs skałkowy, 

przewodnik górski, ratownik wodny, 
ratownik ZHP, żeglarz, prawnik, inżynier 

projektant…. 

Jak mierzy się (w jakich jednostkach) 

rozwój harcerza w ZHP? STOPNIE 

Burza mózgów, hasła rzucane z grupy. Wyciągnąć kilka, 

stopnie podjąć na końcu. 

2’ 

(5’) 

Jak traktuje młodszych, naszywki na 

mundurze, kolor munduru(staż), ilość 

biwaków, ilość obozów? Stopnie? 

Stopnie to nie tylko miarka, to przede 

wszystkim narzędzie do wspomagania 

rozwoju. 

Struktura stopni w naszej grupie. – ustawiamy się wg 

stopni w odstępach. Jak się czujecie (czujesz) w tej 

grupie? Wnioski? Jak jest, jak powinno być, czy to 

narzędzie działa? 

5’ 

(10’) 

Wręczyć wyciąg z uchwał 

Podstawy z dokumentów (niżej) 

 

Jak myślisz, że jesteś super, to 

przeczytaj wymagania nako kolejny 

stopień. 

Wręczenie, przeczytanie w ciszy, pytania do tekstu: 

1.Czym jest stopień dla szeregowej? (wyzwaniem i 

celem) 
2. Czym jest stopień dla drużynowego? (instrumentem, 

środkiem) 

3. Co realizuje ten środek? (program) 

4. Jakie obszary ma łączyć zdobywanie stopni? (dążenia 

własne i działanie w zespole) 

5. Czy stopień instruktorski jest do czegoś wytyczną, 
wyznacznikiem? (tak, drogi rozwoju) 

6. Czy stopień instruktorski (w założeniach) 

odzwierciedla dojrzałość społeczną? (tak) 
7. Gdzie szukać informacji o tym jak zdobyć stopnień 

phm? 

3’ z 

tekstem 

+5’ 
(18’) 

Punkty 

 

Dokumenty - system stopni harcerskich i 

instruktorskich 

Nakręćcie 15-30 sekundowy filmik reklamowy 

adresowany do twojego środowiska, zachęcający do 

zdobycia stopnia (lub uprawnień). (HO, HR,) pwd, phm, 
hm – 3 lub 5 grup. 

25’ 

+5’ 

(48’) 

Wręczyć materiały – wymagania na 

stopnie – każdej grupie filmowej. Są 

ściągą, przejrzyjcie, ale nie musicie z 

niej korzystać. 

 Na tle schematu [września] – wpisz kiedy jaki stopień 
byłoby Tobie optymalnie (ze względu na dyspozycje i 

potrzeby środowiska) zdobyć 

[3’] 
(51’) 

(wywieś kartkę na boisku!) 

Znaczenie stopni: dla ciebie, dla 

podopiecznych, dla hufca 

Kazus szczepu/hufca z problemami kadrowymi – 

komenda szuka rozwiązania systemowego. Wcielacie się 

w rolę komendy hufca (zespoły po 5 osób) – spojrzenie 

ze szczebla wyżej. Omówienie wyników. 

5’ 

+10’ 

(66’) 

Kierownik wypoczynku?, Ratownik 

wodny?, przewodnik górski? Ratownik 

ZHP 

 

Bez pracy nad sobą drużynowy nie 

osiągnie wyników pracy nad drugimi* 

 

 

Kto chce zdobyć HR? Dlaczego? A kto chce być phm.? 

Dlaczego? A kto chce być hm.? Dlaczego?  

Jak myślisz, że jesteś super, to przeczytaj wymagania 

nako kolejny stopień. 

5’ 

(71’) 

Punkty za aktywność 

Kim chcesz być, dlaczego? Twój cel. 
*W. Szczygieł, Jak prowadzić drużynę 

harcerską, Kraków 1946 

PRZERYWNIK 2. 

 

Wybiegamy na zewnątrz, robimy 3 przysiady i wracamy 

z odpowiedzią na pytanie zapisane na kartce na boisku. 

Każdy sam rywalizujecie, kto pierwszy. 

5’ 

(76’) 

 

{razem 136’ = 2:16h} 



 

 
  

Cz3. Godzenie ról 

 Oglądamy rekwizyty: książeczka, młotek, rysunek 

techniczny, fotografie osoby w różnych rolach 

3’  

Rola społeczna i jej realizowanie w 

kontekście misji ZHP.  

Definicja roli społecznej – burza mózgów, potem 

odczytanie cz.1. z Wiki. 

Rozmowa: Jaka jest nasza rola kluczowa? Nasze 
zamierzenia względem jej spełniania – jakie są? Czy w 

pełni, czy powierzchownie chcemy ją (je)(które?) 

pełnić? Czy i jak wpisuje się to w misję ZHP? 

3’ 

+7’ 

(13’) 

Jakie odgrywamy role? Uczeń, syn, 

wnuczka, student, praktykantka, partner, 

instruktor, drużynowy, opiekunka osoby 
starszej, pracownik 

Role społeczne na tle schematu 

[Września] 

Oznaczamy, wskazujemy jakie typowe role społeczne się 

pełni: kreskami wzdłuż osi czasu. Zachodzą na siebie, 

prawda? 

5’ 

(18’) 

 

Konflikt interesów – co to? Definicja na przykładach. (z sali)  + cz.2. z Wiki. Kto 
doświadczył takiego? 

3’ 
(21’) 

Punkty za aktywność 

Konflikt interesów – próba zmierzenia 
się z zagadnieniem 

Ankieta o godzeniu ról społecznych. Każdy odpowiada 
pisemnie dla siebie. Dzielenie się chętnych: która 

odpowiedź była najtrudniejsza? Dlaczego? 

5’ 
(26’) 

Punkty za aktywność. 
Nie ma idealnych rozwiązań, to trening 

mierzenia się z takimi wyborami, jakie są 

przed wami. To trudna rzeczywistość. 

Cel: pokazać, że się da, że już to trochę 

umiemy. 

100 pytań do ??? wywiad z…. siada gość na środku i 

odpowiada na trudne pytania jak sobie radzi z 

godzeniem ról. 

[10’] 

(36’) 

Każdy może usiąść na środku. 

Sposoby minimalizowania konfliktów 

interesów 

Pomysły? (wyszły w wywiadzie?) 

np. staranne planowanie z dużym wyprzedzeniem, 

dobór ról ze świadomością możliwych konfliktów 

3’ 

(39’) 
 

Punkty za aktywność. 

 Kto ma najwięcej punktów? Brawa! 1’ 
(40’) 

 

Zakończenie – powrót do TWOJEGO 
CELU 

Połącz własne dążenia z działaniem w zespole! Twój 
Przylądek Horn. Wyzwanie życia, które będzie trwało 

zawsze, niezależnie od bycia w ZHP. A teraz weź kartkę 

ze swoim celem i zacznij dzisiaj go realizować! 

4’ 
(44’) 

 
 

 

{razem 180’ = 3:00h} 

  
 

System stopni harcerskich 
Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy 

charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest 
dostrzegane w środowisku. 

Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą 
i umiejętnościami. 

Dla drużynowych stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym, czyli środkiem, za pomocą którego realizują podstawowy 
program harcerskiego wychowania i uwzględniają indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Przez zdobywanie stopni drużynowi 

wprowadzają harcerki i harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczą ich pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych 
dążeń z działaniem w zespole. 

 
System składa się z próby harcerki/harcerza i sześciu stopni: ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy, pionierki/odkrywcy, 

samarytanki/ćwika, harcerki orlej/harcerza orlego, harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej. Kolejne stopnie przeznaczone są 
dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: (…) 

(Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.) 

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności 
wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym 

poziomie struktury organizacji. (Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni 
instruktorskich) 

Ta uchwała określa zasady, tryb zdobywania, wymagania, na stopnie instruktorskie, reguluje prace KSI 

 

KAZUS 
Szczep Ludziska z Hufca ZHP Gdzieśtam. Harcerze ze szczepu Ludziska bardzo chętnie pojechaliby na obóz 
samodzielnie, szczepem – to ich cel. (Planują super tani obóz, bez wynajmowania czegokolwiek i kogokolwiek, 
dzika plaża nad morzem, z dala od miast lub góry) W szczepie funkcjonuje tylko jeden phm. bez uprawnień 
kierownika wypoczynku. Jest osobą pracującą i nawet gdyby miał uprawnienia, ma kłopot z urlopem. Z 5 drużyn 
tylko 2 mają na funkcji drużynowych pełnoletnich instruktorów w stopniu pwd., pozostali drużynowi mają 
otwarte próby pwd, na każdy biwak muszą szukać instruktora spoza swojej jednostki. Skutkiem tego pozostali 
instruktorzy są przeciążeni częstymi wyjazdami albo wyjazdy nie odbywają się z powodu braku opiekunów. Rodzi 
to w środowisku frustracje, ciągłe narzekanie (zwłaszcza w dynamicznej i aktywnej grupie wędrowników, którzy 
stawiają sobie cele, ale nie mogą ich osiągnąć z powodów niezależnych od nich), że ludziom chciało by się „coś 
zrobić” ale „nie ma rąk do pracy”. 



 

 
  

 
Jako hufcowy zespół powołany do załatwienia tej sprawy stwórzcie systemowe rozwiązanie problemu, które go 
zlikwiduje w 2 lata i pomoże osiągnąć cel Szczepu Ludziska. 

 

Definicja Roli społecznej: [Wikipedia] 
(cz.1.) Rola społeczna stanowi zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu 
społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda rola 
posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. (…) Każdy aktor społeczny we współczesnym 
społeczeństwie odgrywa kilka ról społecznych.  
 
(cz.2.) W niektórych sytuacjach role te mogą wchodzić ze sobą w konflikty. Konflikty mogą być minimalizowane 
poprzez odpowiedni dobór ról. Rola społeczna lekarza nie jest w pełni spójna z rolą np. matki (ze względu na 

wymiar czasowy pracy). (…) Role społeczne uporządkowane są w stosunku do roli kluczowej. (…) 

 
Ankieta o godzeniu ról społecznych 
Co zrobisz gdy znajdziesz się w następującej sytuacji: 

1. Obiecałaś pójść na ważną rodzinną imprezę (np. ślub), ale okazało się, że biwak może się odbyć 
wyłącznie w tym samym terminie. 

2. Masz być ojcem/matką chrzestną w dniu, kiedy jest zjazd wyborczy hufca, a od twojego głosu zależy 
ważne dla środowiska rozstrzygnięcie. 

3. Robicie grę miejską z drużyną – Wasze największe z dotychczasowych przedsięwzięcie – okazuje się, że 
dzień po masz egzamin, od którego zależą twoje studia: oblejesz – wylatujesz z uczelni. 

4. Obchodzisz z twoim chłopakiem/dziewczyną/małżonkiem ważną dla Was rocznicę. Okazuje się, że tego 
dnia awaryjnie (instruktor w szpitalu) musisz kogoś zastąpić jako opiekunka na biwaku. 

5. Dawno obiecałeś że naprawisz w domu spłuczkę w weekend. Ostatnie 3 weekendy miałeś całkowicie 
zajęte harcerstwem. Woda kapie, domownicy się denerwują. 

6. Spotkanie integracyjne studentów 1 roku wypada podczas biwaku, na którym masz przejąć drużynę. 
7. Zespół klasowy robiący wspólnie projekt uzgodnił spotkanie podczas finału WOŚP. Jesteś w hufcowym 

sztabie. 
8. Na targach jest wystawa wspaniałych modeli samolotów z całego świata i pokazy latających mini 

odrzutowców. Marzyłeś o wizycie tam od 3 miesięcy. W tym czasie wasza drużyna ma reprezentować 
Hufiec na pogrzebie bardzo zasłużonego instruktora. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Status_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Status_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_interpersonalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rola_kluczowa&action=edit&redlink=1

