HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ
Grań – grzbiet górski, zazwyczaj stanowi odcinek łączący sąsiednie szczyty ze sobą, na ogół
skalisty, ale miejscami szeroki i trawiasty.
Każda z nas wyrusza w swoją życiową wędrówkę z doliny i zmierza ku szczytowi, po drodze
przemierza różne ścieżki, zatrzymuje się na przełęczy, z której widzi już upragniony szczyt i wędruje
dalej, ku górze, bo to właśnie z samej góry, z grani rozciągają się najpiękniejsze widoki.
Ta wędrówka na Grań jest perspektywą tego, co za Tobą, co już się wydarzyło, tego, czego
dokonałaś, Twoich doświadczeń, ale także upadków; a zarazem perspektywą tego, co przed Tobą –
tego wszystkiego, co się jeszcze w Twoim życiu wydarzy. Na bazie tego, co już umiesz, potrafisz, z
całym bagażem doświadczeń wyruszasz w drogę ku górze. Każdy Twój krok musi być przemyślany i
wyważony, gdyż od tego zależy powodzenie Twojej wędrówki. Co prawda trzymasz w ręku mapę z
celem swojej podróży, ale na tym ostatnim odcinku szlak wyznaczasz sobie sama, dokonując
życiowych wyborów – w ten sposób kształtujesz swoją drogę.

Droga Druhno!
Układając swoje zadania, zapoznaj się z Regulaminem Stopni OHek. Działy w karcie pokrywają się z
tymi, które są zawarte w Regulaminie. W Regulaminie każdy dział zawiera kilka kierunków rozwoju.
Zapoznaj się z nimi uważnie i rozeznaj ze swoją opiekunką w jakim kierunku ma iść Twój rozwój.
Postaw sobie cele, które chcesz osiągnąć, a następnie dobierz do nich formę ich realizacji (zadanie).
Nie wymagamy celu i zadania do każdego z kierunków rozwoju, nie wymagamy też zadania do
każdego z działów, jeśli nie jest to konieczne dla Ciebie, prosimy wtedy o wpisanie uzasadnienia do
braku celów i zadań w danym dziale. Nie wymagamy również, by do każdego działu była określona
liczba zadań, może wystarczy Ci jedno zadanie do każdego działu, a może potrzebujesz rozwinąć
każdy (lub tylko konkretne) kierunki rozwoju. Przemyślenie tego należy do Ciebie i do Twojej
opiekunki. W swoich refleksjach możesz skorzystać z pliku “HR - kierunki rozwoju”. Podczas
naszego spotkania na Kapitule poprosimy Cię o omówienie Twojej próby. Postaramy się również
odpowiedzieć na wątpliwości lub pytania.
Formułując cele i zadania pamiętaj by były one KIWI (konkretne, indywidualne, wyczynowe, zgodne
z ideą) i SMART (szczegółowe, mierzalne, ambitne, realne i terminowe).

Poniżej znajduje się formularz z informacjami o Tobie, pozwoli on nam Cię poznać. Prosimy o
wypełnienie dwóch osobnych przed każdą kapitułą (otwierającą, zamykającą).

Do zobaczenia na Kapitule!

Informacje kandydatki o sobie - na początku próby
Stopień, imię i nazwisko
Data i rozkaz przyznania
wędr.
Data urodzenia
Jednostka
Pełniona funkcja
Harcerski życiorys
Zdobyte sprawności *** i M
Ukończone kursy
Coś o sobie poza harcersko
(sytuacja rodzinna,
edukacyjna, plany na
przyszłość)
Największe zalety (min. 3)
Największe wady (min. 3)
Dlaczego chcesz zdobywać
stopień HR?

Opiekunka

Zadania

Dział

Rozwój duchowy
Rozwój społeczny,
patriotyczny i
obywatelski
Odkrywanie swojego
powołania
Rozwój intelektualny
Rozwój fizyczny
Wspólnota
Wiedza, umiejętności i
doświadczenie harcerskie

Cel lub informacja dlaczego nie potrzeba
rozwoju w danym zakresie

Zadanie/-a

Informacje kandydatki o sobie - na koniec próby
Jednostka
Pełniona funkcja
Harcerski życiorys
Zdobyte sprawności *** i M
Ukończone kursy
Coś o sobie poza harcersko
(sytuacja rodzinna,
edukacyjna, plany na
przyszłość)
Największe zalety (min. 3)
Największe wady (min. 3)

Sprawozdanie
Miejsce na Twoje sprawozdanie

Podsumowanie kapituły
Data złożenia wniosku o otwarcie do komendantki chorągwi
Data i rozkaz otwierający
Skład kapituły podczas otwarcia
Adnotacje Kapituły

Data złożenia wniosku o zamknięcie do komendantki
chorągwi
Data i rozkaz zamykający
Skład kapituły podczas zamknięcia

