
OBECNY SYSTEM PROJEKT

GWIAZDKI ZUCHOWE
Brak programu i zasad zdobywania gwiazdek

GWIAZDKI ZUCHOWE
ZMIANA NAZWY: zuch gospodarny  zuch zaradny
NOWE: wymagania wraz z proponowanymi zadaniami
NOWE: gwiazdki zdobywane adekwatnie do wieku
NOWE: indywidualne zadanie kształtujące rozwój duchowy i emocjonalny w każdej gwiazdce

SPRAWNOŚCI INDYWIDUALNE
Wymagania i uwagi dla kadry

SPRAWNOŚCI ZUCHOWE
Odświeżone programy sprawności zuchowych
DODANE: przykładowe zadania dla zuchów 1, 2 i 3 gwiazdki

SPRAWNOŚCI ZESPOŁOWE
Wymagania i uwagi dla kadry

TROPY ZUCHOWE
Odświeżone programy tropów zuchowych
NOWE: Informacje o propozycjach służby oraz CZR

Zuchy

https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/02%20Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich/Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=etvDmV
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/06%20Programy%20sprawno%C5%9Bci%20zuchowych/Programy%20sprawno%C5%9Bci%20zuchowych_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=JPPOKC
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/04%20Programy%20i%20przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w/Programy%20trop%C3%B3w%20zuchowych_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=Nxi0HJ
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PRÓBA HARCERZA
Wymagania

PRÓBA HARCERZA
DODANE: zadania dostosowane do wieku harcerskiego

STOPNIE HARCERSKIE
Idee i wymagania
Sprawności, zadania zespołowe i biwak* 
elementami realizacji próby na stopień

STOPNIE HARCERSKIE [-] [=]
Nowe idee stopni i zadania
Sprawności, tropy i wyzwania elementami realizacji próby na stopień
ZMIANA: złożenie Przyrzeczenia nie jest obowiązkowe przed rozpoczęciem zdobywania stopni, ale jest 
wymagane przed zamknięciem próby na stopień

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Wymagania

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Odświeżone programy sprawności
ZMIANA: zadania i idea dla każdego poziomu trudności
NOWE: możliwość zdobywania każdego poziomu trudności sprawności

ZADANIE ZESPOŁOWE
Brak zasad zdobywania, brak obszarów 
tematycznych i przykładów działań

TROPY HARCERSKIE
Ścieżki tematyczne: BRATERSTWO – CZŁOWIEK – NATURA –
ODKRYWANIE – OJCZYZNA – ZARADNOŚĆ – INICJATYWA
NOWE: informacje o propozycjach służby oraz CZR
Przykładowe propozycje tropów

WYZWANIA HARCERSKIE
NOWY INSTRUMENT: wspomagają indywidualny rozwój duchowy i emocjonalny
Przykładowe propozycje wyzwań

Harcerze

https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/03%20Pr%C3%B3ba%20harcerza-harcerki,%20naramiennik%20starszoharcerski%20i%20w%C4%99drowniczy/Programy%20pr%C3%B3by%20harcerza_%20naramiennika%20starszoharcerskiego%20i%20w%C4%99drowniczego_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=bDJZRW
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/02%20Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich/Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=iljdVF
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/07%20Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich/Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=0pa7P8
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/04%20Programy%20i%20przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w/Przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=D9I696
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/05%20Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84/Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=c4zNYJ
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PRÓBA HARCERZA
Wymagania

PRÓBA HARCERZA
DODANE: zadania dostosowane do wieku starszoharcerskiego

NARAMIENNIK STARSZOHARCERSKI 
NOWY INSTRUMENT: wprowadzenie do metodyki oraz nowej grupy rówieśniczej

STOPNIE HARCERSKIE
Idee i wymagania
Sprawności, projekty i obóz* elementami 
realizacji próby na stopień

STOPNIE HARCERSKIE [›] [»]
Nowe idee stopni i zadania
Sprawności, tropy i wyzwania elementami realizacji próby na stopień
ZMIANA: złożenie Przyrzeczenia nie jest obowiązkowe przed rozpoczęciem zdobywania stopni, ale jest 
wymagane przed zamknięciem próby na stopień; naramiennik starszoharcerski nie jest powiązany ze stopniami

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Wymagania

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Odświeżone programy sprawności
ZMIANA: zadania i idea dla każdego poziomu trudności
NOWE: możliwość zdobywania każdego poziomu trudności sprawności

PROJEKTY
Obszary tematyczne, brak przykładów 
działań

TROPY STARSZOHARCERSKIE
Ścieżki tematyczne: BRATERSTWO – CZŁOWIEK – NATURA
– ODKRYWANIE – OJCZYZNA – ZARADNOŚĆ – INICJATYWA
NOWE: informacje o propozycjach służby oraz CZR
Przykładowe propozycje tropów

WYZWANIA STARSZOHARCERSKIE
NOWY INSTRUMENT: wspomagają indywidualny rozwój duchowy i emocjonalny
Przykładowe propozycje wyzwań

Harcerze starsi

https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/03%20Pr%C3%B3ba%20harcerza-harcerki,%20naramiennik%20starszoharcerski%20i%20w%C4%99drowniczy/Programy%20pr%C3%B3by%20harcerza_%20naramiennika%20starszoharcerskiego%20i%20w%C4%99drowniczego_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=bDJZRW
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/03%20Pr%C3%B3ba%20harcerza-harcerki,%20naramiennik%20starszoharcerski%20i%20w%C4%99drowniczy/Programy%20pr%C3%B3by%20harcerza_%20naramiennika%20starszoharcerskiego%20i%20w%C4%99drowniczego_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=re2guK
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/02%20Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich/Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=iljdVF
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/07%20Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich/Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=0pa7P8
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/04%20Programy%20i%20przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w/Przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w%20starszoharcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=4D6ift
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/05%20Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84/Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84%20starszoharcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=w6hurB
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PRÓBA HARCERZA
Wymagania

PRÓBA HARCERZA
DODANE: zadania dostosowane do wieku wędrowniczego

NARAMIENNIK WĘDROWNICZY
Brak wymagań

NARAMIENNIK WĘDROWNICZY
DODANE: wymagania

STOPNIE HARCERSKIE
Idee i wymagania
Naramiennik jest warunkiem wstępnym

STOPNIE HARCERSKIE [*] [**]
Nowe idee stopni i nowe zadania na HO
ZMIANA: złożenie Przyrzeczenia nie jest obowiązkowe przed rozpoczęciem zdobywania stopni, ale jest 
wymagane przed zamknięciem próby na stopień; naramiennik wędrowniczy nie jest powiązany ze stopniami

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Wymagania 
UPRAWNIENIA I ODZNAKI

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE, ODZNAKI, UPRAWNIENIA
ZMIANA: zadania i idea dla każdego poziomu trudności
NOWE: możliwość zdobywania każdego poziomu trudności sprawności
Odświeżone programy sprawności

ZNAKI SŁUŻB
Obszary tematyczne wraz z przykładami 
działań

TROPY WĘDROWNICZE
Ścieżki tematyczne: BRATERSTWO – CZŁOWIEK 
NATURA – ODKRYWANIE – OJCZYZNA – ZARADNOŚĆ – INICJATYWA
NOWE: informacje o CZR
Odświeżone przykłady działań

WYZWANIA WĘDROWNICZE
NOWY INSTRUMENT: wspomagają indywidualny rozwój duchowy i emocjonalny
Przykładowe propozycje wyzwań

Wędrownicy

https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/03%20Pr%C3%B3ba%20harcerza-harcerki,%20naramiennik%20starszoharcerski%20i%20w%C4%99drowniczy/Programy%20pr%C3%B3by%20harcerza_%20naramiennika%20starszoharcerskiego%20i%20w%C4%99drowniczego_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=bDJZRW
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/03%20Pr%C3%B3ba%20harcerza-harcerki,%20naramiennik%20starszoharcerski%20i%20w%C4%99drowniczy/Programy%20pr%C3%B3by%20harcerza_%20naramiennika%20starszoharcerskiego%20i%20w%C4%99drowniczego_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=re2guK
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/02%20Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich/Programy%20gwiazdek%20zuchowych%20i%20stopni%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=iljdVF
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/07%20Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich/Programy%20sprawno%C5%9Bci%20harcerskich_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=0pa7P8
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/04%20Programy%20i%20przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w/Przyk%C5%82ady%20trop%C3%B3w%20w%C4%99drowniczych_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=hLa66x
https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/noweinstrumenty/Shared%20Documents/05%20Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84/Przyk%C5%82ady%20wyzwa%C5%84%20w%C4%99drowniczych_25.01.2021.pdf?csf=1&web=1&e=Mvl7Tf

