Droga Druhno,
cieszymy się, że chcesz rozpocząć realizację próby na stopień Harcerki Rzeczypospolitej.
Przedstawiamy Ci zebrane w jedno miejsce informacje na temat etapów zdobywania stopnia.
Do zobaczenia na Kapitule!

Etapy zdobywania stopnia Harcerki Rzeczypospolitej
Krok 1 - samodzielna decyzja
To ty musisz zdecydować czy chcesz podjąć się próby zdobycia stopnia Harcerki
Rzeczypospolitej. My jedynie możemy Cię zapewnić, że jest to wspaniały stopień. Stopień
Harcerki Rzeczypospolitej to próba marzeń, próba całkowicie Twoja, ukierunkowana na
Twój pełny i harmonijny rozwój. Próba pomaga przełamać się w pewnych sferach Twojego
życia i pomaga zrealizować Twoje małe i większe marzenia na które nigdy dotąd nie
znalazłaś czasu. Może warto podjąć taki wysiłek?

Krok 2 - wybór opiekunki próby stopnia
Wybierasz spośród doświadczonych druhen posiadających stopień HR opiekunkę Twojej
próby. Niech to będzie osoba, która Cię zainspiruje, która będzie Ci towarzyszyć w
działaniach, będzie potrafiła dostrzec w Tobie mocne i słabe strony i pomoże mądrze wybrać
drogę do doskonalenia siebie samej.

Krok 3 - planowanie przebiegu próby
Spotykasz się ze swoją opiekunką w celu rozplanowania obszarów Twojego rozwoju. Po
analizie umiejętności, planów, dotychczasowych doświadczeń układacie próbę zgodnie z
wymogami regulaminu na stopień Harcerki Rzeczypospolitej (--> plik Regulamin Stopni
OHek). Przy stawianiu sobie celów może pomóc Ci kilka pytań i obszarów, na które warto
zwrócić uwagę w trakcie rozpisywania zadań (--> plik HR kierunki rozwoju). Kartę próby
znajdziesz na stronie chorągwi (--> plik Karta próby HR).

Krok 4 - zgłoszenie na spotkanie
Jeśli jesteś już gotowa na realizację próby, wyślij zgłoszenie na mejla:
zachodnia.hr@gmail.com zgodnie z podanym harmonogramem, podając: swoje imię i

nazwisko oraz jednostkę, imię i nazwisko opiekunki, cel przybycia na spotkanie (otwarcie,
weryfikacja lub zamknięcie próby na stopień). Prześlij też dokument z Twoimi celami i
zadaniami (efekt wspólnej pracy Twojej i opiekunki) najpóźniej na 10 dni przed wybranym
terminem spotkania kapituły. Nie czekaj z tym do ostatniej chwili! Liczba osób przyjętych na
spotkanie jest ograniczona. W odpowiedzi dostaniesz informację na temat godziny i miejsca
spotkania.

Krok 5 - spotkanie z kapitułą stopnia
Przebieg spotkania z kapitułą Harcerki Rzeczypospolitej:
1. Przedstawienie się pod wieloma kątami – sylwetka harcerska, zawodowa, rodzinna,
pasje. Jeśli brakuje Ci pomysłu, co o sobie powiedzieć zajrzyj do pytań
pomocniczych (--> plik Pytania HR). Informacje o Tobie pomogą członkiniom
kapituły zorientować się, jaki typ zadań wspomoże Twój rozwój, dlaczego niektóre z
zadań są większe od pozostałych, w jakich obszarach Twoje doświadczenie jest
cenne, które dziedziny wymagają rzetelnej pracy. W prawidłowym zaprezentowaniu
się mogą przydać Ci się pytania pomocnicze dostępne do pobrania oraz w wersji
papierowej w trakcie spotkania. Dzięki znajomości Ciebie wzmocni się nasz
kontakt!
2. Zarysowanie planu realizacji próby na stopień - przedstawiasz wynik pracy z
opiekunką – realizację jakich zadań zaplanowałaś? Koniecznie określ czas realizacji,
pomoże to dopilnować rytmu zdobywania stopnia.
3. Pytania i odpowiedzi - kapituła dzieli się z Tobą refleksjami na temat zaplanowanej
przez Ciebie próby, doradza według indywidualnych potrzeb, zadaje pytania. Jest to
także czas, w którym i Ty możesz zadawać pytania. Ustalony zostaje termin
zakończenia próby.

Krok 6 - okres realizacji próby
Tu rozpoczyna się najważniejsze… Twoja próba: Twoja sumienna praca dzień po dniu.
Realizacja Twoich zadań nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Życie weryfikuje nasze
pomysły i plany – zdarza się, że zadanie trzeba zmienić – dopasujcie z opiekunką zadania do
nowych warunków i propozycję zmiany prześlijcie kapitule drogą mailową. W razie zmiany
celu rozwoju w danym obszarze, większych wątpliwości i potrzeby konsultacji umówcie się
na spotkanie z kapitułą.

Krok 7 - podsumowanie próby Harcerki Rzeczypospolitej
Jeśli uda Ci się zrealizować wszystkie Twoje założenia i zadania z próby, dokonaj pisemnego
podsumowania w formie raportu oraz poproś swoją opiekunkę o jej opinię (może być w
formie ustnej podczas kapituły). Następnie prześlij te dokumenty drogą mailową wraz ze
zgłoszeniem na spotkanie podsumowujące.

Na tym spotkaniu będziemy chciały usłyszeć Twoją opowieść o przebiegu próby, będziesz
mogła pochwalić się zdobytymi umiejętnościami, pokonaniem jakiś słabości, realizacją
swojego marzenia czy też ważnymi życiowymi decyzjami. Chcemy wiedzieć jakie elementy
próby rozwinęły Cię najbardziej? W których obszarach nastąpił znaczy postęp? Czego nie
udało się zrealizować z pierwszego planu próby? Jak się zmieniałaś w trakcie trwania próby?
W trakcie tego spotkania opiekunka dzieli się refleksjami na temat czasu Twojej próby i
wspomaga Cię w jej właściwym podsumowaniu. Po rozmowie podejmowana jest decyzja o
przyznaniu stopnia lub też o wyznaczeniu dodatkowych zadań.

Krok 8 - jesteś Harcerką Rzeczypospolitej!
Chcemy zaprosić Cię do świętowania tego wydarzenia - o szczegółach dowiesz się na
kapitule.
Teraz rozpoczyna się Twoja największa próba. Dzięki wyzwaniom które podjęłaś masz w
sobie siłę, żeby stawiać sobie kolejne cele, wiesz jak pracować nad swoim rozwojem i robisz
to nieustannie. Teraz możesz również stać się inspiracją i opiekunką dla kolejnych prób
Harcerki Rzeczypospolitej. Do zobaczenia !

Pliki
Na stronie chorągwi znajdziesz następujące pliki:
● Regulamin stopni OH-ek - sylwetka HR-ki i wymagania na stopień
● Karta próby -karta, w którą należy wpisać charakterystykę, cele i zadania, a na
koniec sprawozdanie oraz przesłać kapitule przed każdym spotkaniem
● Zasady działania Kapituły HR - chorągwiany “regulamin” opisujący jak działa
kapituła i wszystkie kwestie formalne dot. zgłoszeń itp.
● Informacje dla harcerki - plik z opisanymi etapami zdobywania stopnia
● Kierunki rozwoju - szczegółowo opisane kierunki rozwoju harcerki zdobywającej
stopień HR i pytania pomocnicze do autorefleksji
● Pytania - krótsza wersja pliku “Kierunki rozwoju”,
zawiera same pytania, nie opisuje kierunków rozwoju,
może być pomocna przy tworzeniu próby lub
przedstawienia się podczas kapituły
● Informacje dla opiekunki - plik z zadaniami i sylwetką
opiekunki

