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Kryteria i kategoryzacja sama w sobie wzbudzajÄ doÅÄ duÅ¼e kontrowersje. Nic
w tym dziwnego, wszak czÄsto ludzie w taki sposób reagujÄ na coÅ nowego,
nieznanego. PojawiajÄ siÄ pytania "dlaczego?" "a po co nam to?", "co to zmieni?".
SÄ osoby, które twierdzÄ , Å¼e nie zmotywuje to ani ich, ani ich druÅ¼yn do
wiÄkszej aktywnoÅci i lepszej pracy. CzÄsto jednak ci sami ludzie twierdzÄ
teÅ¼, Å¼e stopnie i sprawnoÅci harcerskie nie sÄ im potrzebne. Czyli coÅ z nimi
nie tak...

Dla mnie waÅ¼nym argumentem jest fakt, Å¼e kategoryzacja druÅ¼yn wodnych i
Å¼eglarskich nie postrzega nic (albo prawie nic) w sposób iloÅciowy, tylko w
sposób jakoÅciowy: nie ILE tylko JAK. MyÅlÄ, Å¼e to spostrzeÅ¼enie w ostatnim
czasie rozwiaÅo wiele wÄ tpliwoÅci i równoczeÅnie sprawiÅo, Å¼e nasi
druÅ¼ynowi zaczÄli postrzegaÄ kategoryzacjÄ bardziej przychylnym okiem.
ChoÄ na pewno nie do koÅca, bo wiadomo: to "coÅ nowego, nieznanego"..

Wyszczególnione w kategoryzacji kryteria odpowiadajÄ naszym wyobraÅ¼eniom,
jeÅ¼eli myÅlimy o zakresie, w którym dziaÅajÄ nasze druÅ¼yny wodne. W
dotychczasowych dyskusjach nie pojawiaÅy siÄ pomysÅy ich rozszerzenia, ani
zmniejszenia. A takie gÅosy pojawiÅyby siÄ same z siebie, gdyby zaistniaÅa
potrzeba.
UwaÅ¼amy natomiast, Å¼e podane przy kaÅ¼dym punkcie przykÅady
dziaÅaÅ powinny byÄ poszerzone i wzbogacone. Przyda siÄ to zwÅaszcza
mniej doÅwiadczonym druÅ¼ynowym, którzy jeszcze nie posiadajÄ zbyt
duÅ¼ego bagaÅ¼u doÅwiadczeÅ, albo nie rozwinÄli siÄ jeszcze pod
wzglÄdem kreatywnego myÅlenia.
Dobry przykÅad moÅ¼e wiÄcej zdziaÅaÄ, niÅ¼ najlepiej sformuÅowane
kryterium. Ludzie czÄsto skupiajÄ swojÄ uwagÄ na czymÅ "abstrakcyjnym"
(zaskakujÄ cym, nie z tego Åwiata). To dlatego w punkcie o sÅuÅ¼bie harcerze
przechodzÄ nad stwierdzeniu o "akcjach uÅwiadamiajÄ cych zagroÅ¼enia
Årodowiska wodnego";. ZatrzymujÄ siÄ za to za skrótem "np." wiÄc "truciciele
rzek" robiÄ furorÄ we wszystkich Årodowiskach, z którymi rozmawiaÅam na ten
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temat. Odpowiednio bogate i szerokie zobrazowanie kaÅ¼dego kryterium moÅ¼e
zadziaÅaÄ inspirujÄ co na druÅ¼ynowych na pewno "ta caÅa kategoryzacja"
zyskaÅaby w ich oczach, zarówno tych bardziej doÅwiadczonych, jak i mniej.
W rozmowach czÄsto pojawia siÄ stwierdzenie"nie no, fajna sprawa, ale dla nas
nie do osiÄ gniÄcia". I nie chodzi tu o brak chÄci czy motywacji do pracy, tylko
fizyczny brak moÅ¼liwoÅci. JeÅli np. zastanawiamy siÄ nad punktem poruszajÄ
cym kwestie podejmowania pracy przy sprzÄcie wodnym, na którym realizowane
sÄ zajÄcia i szkolenia, to moÅ¼emy spotkaÄ siÄ ze stwierdzeniem:

"My nie posiadamy Å¼adnego sprzÄtu, a jeÅ¼eli chodzi o dbanie o sprzÄt
wyczarterowany, to robimy to po to, aby byÅo na jachcie bezpiecznie i Å¼eby
mogli nam oddaÄ caÅÄ kaucjÄ. A juÅ¼ na pewno nie robimy tego chÄtnie".

MoÅ¼emy przyjÄ Ä, Å¼e w tym przypadku intencjÄ jest, aby druÅ¼yna dÄ
Å¼yÅa do tego, by pozyskaÄ swój sprzÄt. Jednak to wiÄ Å¼e siÄ równieÅ¼ z
innymi rzeczami - jak utrzymanie, wynajÄcia pomieszczenia, gdzie sprzÄt bÄdzie
przechowywany itd. - nie zawsze bÄdÄ cymi w zasiÄgu druÅ¼yny. A przecieÅ¼
jest to wymóg dla druÅ¼yny wodnej.
ZastanawialiÅmy siÄ takÅ¼e nad punktem o umundurowaniu. OczywiÅcie
kaÅ¼dy z nas z zapartym tchem czeka na nowy regulamin mundurowy, ale w takim
razie dopóki go nie ma [jest, stary wciÄ Å¼ obowiÄ zuje w czÄÅci dotyczÄ cej
specjalnoÅci - przyp. red.], to kategoryzacja nie moÅ¼e wejÅÄ w Å¼ycie. Albo
naleÅ¼y ustaliÄ, Å¼e ten punkt omijamy.
Ostatnia sprawa, jakÄ chciaÅabym poruszyÄ, to wczeÅniej wspomniany
"system oceniania". Skoro nie iloÅciowy, a jakoÅciowy... czyli wÅaÅciwie jak?
BÄdzie to subiektywna ocena "kogoÅ mÄ drego"?

"ZaÅóÅ¼my, Å¼e na 15 punktów bÄdÄ speÅniaÄ 6, 4 w poÅowie, a tych
pozostaÅych 5 nie; czasami z mojej winy, czasami z braku moÅ¼liwoÅci. To
bÄdzie w porzÄ dku, czy nie?
Czy moja druÅ¼yna bÄdzie mogÅa nadal nosiÄ granatowe mundury, czy
kupujemy juÅ¼ zielone i szare?
Czy w ogóle coÅ innego siÄ jeszcze stanie?"
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MyÅlÄ, Å¼e pytanie o ocenÄ jest jednym z najbardziej niepokojÄ cych i drÄczy
niejednego druÅ¼ynowego, a nawet co bardziej opiekuÅczego szczepowego.
Ogólnie kategoryzacja zostaÅa przyjÄta u nas w Retmanacie doÅÄ pozytywnie,
nie wzbudzaÅa specjalnie duÅ¼ych sprzeciwów i przyznaliÅmy zgodnie, Å¼e jak
ktoÅ chce zaÅoÅ¼yÄ druÅ¼ynÄ wodnÄ albo gdzieÅ siÄ pogubiÅ na swojej
drodze, to taki dokument jest dla niego "przewodnikiem". Tylko warto by byÅo
przemyÅleÄ powyÅ¼sze problemy oraz merytorycznÄ zmianÄ w niektórych
punktach..
pwd. Magda Jaraszkiewicz HO
Hufiec ZHP ÅódÅº-Polesie
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