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SHDS Procedura realizacji próby na stopień wędrowniczy
Niniejsza procedura prezentuje etapy realizacji próby na kolejne stopnie harcerskie (wędrownicze).
Droga Druhno, Drogi Druhu,
Skoro czytasz te słowa to znaczy, że nosisz się z zamiarem otwarcia próby na stopień wędrowniczy.
Spróbuję, zatem opisać Ci jak wyglądać będzie realizacja próby na taki stopień.
Pamiętaj, że członkowie Kapituły Stopni Wędrowniczych są nie tylko po to, aby Cię oceniać,
alerównież, aby wspierać Cię w tym procesie, odpowiadać na Twoje pytania i rozwiewać
wątpliwości. Śmiało, więc pytaj, dzwoń czy mailuj. Nasze namiary znajdziesz na stronie Szczepu w
zakładce Kapituły. A teraz po kolei:
Przygotowanie
Na początek musisz zapoznać sięz wymaganiami formalnymi, które trzeba spełnić, aby móc
przystąpić do realizacji próby na stopień wędrowniczy oraz wymaganiami do spełnienia w ramach
próby. Jeżeli czegoś nie jesteś pewna/ny to śmiało pytaj.
HO i HR to tak jak matura i licencjat z harcerstwa. Zastanów się dobrze czy tego chcesz, wszak to
jest wybór pewnego stylu życia, który Ci będzie towarzyszył przez następne lata, nawet, kiedy już nie
będziesz „czynnym harcerzem/harcerką”, bo harcerzem się jest na całe życie.
Planowanie próby
Wybór opiekuna
Planowane próby zacznij od wyboru opiekuna próby. Będzie to harcerka / harcerz, z którym
będziesz bezpośrednio współpracowała/ał przez cały czas trwania próby. To ona/on będzie
Cię bezpośrednio wspierał, wskazywał drogę i oceniał. Powinna to być osoba, którą szanujesz,
ufasz jej i jednocześnie chciałbyś ją naśladować. Pomyśl i wybierz mądrze, od tego może
zależeć wynik Twojej próby. Nie musi to być druhna / druh z naszego Szczepu, wystarczy, że
spełnia wymogi stawiane opiekunowi próby. W takiej jednak sytuacji zgłoś wcześniej taką
kandydaturę do Kapituły, zapewne będziemy chcieli z tą osobą porozmawiać oraz poprosić o
rekomendację z macierzystego środowiska.
Opracowanie próby
Uff opiekuna już wybrałaś/eś, teraz trzeba opracować zadania na próbę. Przeczytaj uważnie
wymagania na stopień wędrowniczy wraz z zaleceniami dla Szczepu i wspólnie ze swoim
opiekunem skonstruuj próbę.
Niech Ci przy tym przyświecają ideały zawarte w symbolice Krzyża i Lilijki harcerskiej.
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Pamiętaj, aby w miarę możliwości zadania w ramach próby były weryfikowalne, czyli jasno
zdefiniowane powinno być kryterium sukcesu (zaliczenia zadania).
Powinny one wynikać z zadań i obowiązków wynikających z Twojego codziennego życia,
zarówno prywatnego jak i harcerskiego. Próba powinna wpisywać się w życie. Nie jest od
tego, żeby je utrudniać, a raczej po to żeby ułatwiać. W szczególności zadania należy układać
pod kątem aktualnych potrzeb, a nie dodawać mnóstwo nowych rzeczy do zrobienia.
Formalne zgłoszenie
Jeżeli już razem ze swoim Opiekunem przygotowałaś/eś próbę to teraz pozostaje tylko
wypełnienie karty próby i oficjalne zgłoszenie do Kapituły chęci otwarcia próby na stopień
wędrowniczy.
Wzór karty możesz ściągnąć ze strony Szczepu. Po jej uzupełnieniu, wyślij ją na adres e-mail
Szefa Kapituły (adres dostępny na stronie Szczepu).
W przeciągu 2 tygodni odezwiemy się do Ciebie i zaprosimy razem z Opiekunem próby na
spotkanie kapituły.
Otwarcie próby
Termin spotkania Kapituły uzgodnimy razem. Na spotkanie zaprosimy Cię wraz z Opiekunem,
oczywiście w mundurach. W trakcie rozmowy będziemy chcieli się dowiedzieć jak najwięcej od
Ciebie o Twoich słabościach, sukcesach i porażkach. Przeanalizujemy również wspólnie Twoja kartę
próby, być może poprosimy Cię o doprecyzowanie pewnych elementów lub zaproponujemy coś
innego.
Na zakończenie podejmiemy decyzję o otwarciu (lub nie) Twojej próby.
Realizacja zadań
Zadania opisane w Próbie powinny być realizowane przez Ciebie zgodnie z przyjętym i
zatwierdzonym przez Kapitułę harmonogramem, a szczegóły uzgodnione i zatwierdzone przez
Twojego Opiekuna.
Po wykonaniu każdego zadania Opiekun powinien wraz z Tobą podsumować jego przebieg,
omówić, co zostało zrobione dobrze, a czego wystrzegać się na przyszłość. Nikt nie jest
chodzącym ideałem, więc nie bój się wskazywać elementów, które następnym razem można
by zrobić lepiej.
Sporządzaj na bieżąco notatki i gromadź dokumentację z realizacji zadań. Nie zostawiaj tego
na ostatnią chwilę.
Będziemy chcieli się z Tobą spotkać, co najmniej jeden raz w trakcie trwania Próby i usłyszeć
jak radzisz sobie z jej realizacją.
Pamiętaj, że wszystkie istotne zmiany w Próbie powinny być zgłaszane do Kapituły w celu
uzyskania zgody na zmianę.
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Zamknięcie próby
Jeżeli zrealizowałaś/eś już wszystkie zadania wynikające z próby to zgłoś na ręce Szefa Kapituły
wniosek o jej zamknięcie. Do Wniosku dołącz proszę rekomendację Opiekuna.
Umówimy się z Tobą na dogodny termin, w celu rozpatrzenia wniosku.
Co najmniej na tydzień przed spotkaniem Kapituły prześlij nam proszę sprawozdanie i dokumentację
z realizacji zadań.
Na spotkanie Kapituły zaprosimy Cię razem z Opiekunem i poprosimy abyś zaprezentowała/ał
przebieg realizacji próby. Wysłuchamy również opinii Opiekuna.
Na tej podstawie podejmiemy decyzje o zamknięciu próby, przygotuj, więc się dobrze.
Naszą decyzję, wraz z uzasadnieniem, poznasz na koniec spotkania Kapituły. W ślad za decyzją
przedstawimy wniosek do Komendanta Szczepu o zamkniecie próby w wynikiem pozytywnym (lub
negatywnym).
Kilka istotnych informacji:






Czas trwania próby na stopień HO: od 12 do 18 miesięcy;
Czas trwania próby na stopień HR: od 12 do 24 miesięcy;
W przypadku przedłużenia czasu próby (bez wiedzy i zgody kapituły) będzie ona
zamknięta z wynikiem negatywnym;
W przypadku sytuacji nadzwyczajnych kapituła na wniosek Opiekuna może przedłużyć
czas próby;
Dokumentacja przebiegu próby musi zawierać sprawozdania potwierdzające ukończenie
poszczególnych zadań.
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