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Dobrze zbudowana próba na stopieñ powinna zapewniaæ
harmonijny rozwój instruktora. Wa¿ne jest zachowanie
równowagi miêdzy jego rozwojem harcerskim, ducho-
wym, emocjonalnym, intelektualnym i sfery kontaktów
rodzinnych. Przy zapisywaniu próby warto korzystaæ
z techniki sporz¹dzania notatek, zwanej map¹ my�li. Twór-
cami map my�li s¹ brytyjscy naukowcy Tony i Barry Bu-
zan. Metoda przez nich proponowana anga¿uje obie pó³-
kule mózgowe (praw¹ odpowiedzialn¹ za marzenia,
kolory, skojarzenia i emocje oraz lew¹ � wyspecjalizo-
wan¹ w liczbach, s³owach, analizie i linearno�ci). Sprzy-
ja to twórczemu podej�ciu do zagadnienia i przekracza-
niu utartych schematów. Je¿eli jeste� ju¿ po rozmowie ze
swoim opiekunem i masz mnóstwo pomys³ów na zada-
nia próby instruktorskiej, pora zacz¹æ je spisywaæ!

ZASADY TWORZENIA MAPY MY�LI

· Przygotuj g³adk¹ kartkê papieru o formacie A4 lub
A3. U³ó¿ j¹ poziomo. Naszykuj sobie kolorowe kredki
i mazaki.

· Na �rodku kartki narysuj obraz, który ma przedsta-
wiaæ temat mapy.

· Od tego obrazu rozprowad� w ró¿ne strony linie. Nie
u¿ywaj linijki. Linie maj¹ wygl¹daæ jak macki o�mior-
nicy. Linie wychodz¹ce od centralnego obrazu po-
winny byæ najgrubsze i stopniowo przechodziæ w co-
raz cieñsze. Nie rysuj linii d³u¿szych ni¿ samo s³owo/
rysunek.

· Najbli¿ej centrum umie�æ najbardziej ogólne okre-
�lenia. Oddalaj¹c siê od g³ównego obrazka, przechod�
do szczegó³ów.

· Najwa¿niejsze s³owa powinny byæ najsilniej ozna-
czone. U¿ywaj ró¿nych wielko�ci i stylów liter.

· Pos³uguj siê obrazkami i s³owami-kluczami, gdzie
tylko jest to mo¿liwe.

· Stosuj kolory.
· Zapisz na mapie wszystkie pomys³y.

Teraz przyjrzyj siê trzem przyk³adowym mapom (na stro-
nie obok), na których rozrysowano próby na stopieñ prze-
wodnika i podharcmistrza.

MAPA MY�LI
SPOSOBEM ZAPISU
PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ
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Pocz¹tkowo rysowanie mapy my�li mo¿e
przychodziæ ci z trudem. Pewnie pierwsz¹
mapê bêdziesz musia³ przeorganizowaæ
i przerysowaæ, by sta³a siê bardziej przejrzy-
sta. Nie zniechêcaj siê trudno�ciami. Pamiê-
taj o plusach tego sposobu notowania.

PLUSY MAPY MY�LI

· Narysowa³e� mapê... Jest ona niepowta-
rzalna, jedyna w swoim rodzaju. Zawiera
s³owa-klucze i obrazki, których symboli-
kê ty jeden rozumiesz najlepiej. Jest od-
biciem twoich marzeñ.

· Twoje plany na najbli¿szy rok czy pó³tora
zmie�ci³y siê na jednej kartce papieru.
Widzisz dok³adnie, czy wszystkie ga³êzie
mapy s¹ równomiernie rozbudowane. Byæ
mo¿e jest tak, ¿e ga³¹� harcerska prawie
siê ³amie pod ciê¿arem owoców � harcer-
skich zadañ. Z drugiej strony ro�nie ma-
lutka ga³¹zka ¿ycia rodzinnego i pozahar-
cerskich zainteresowañ. Pomy�l nad tym,
przeorganizuj mapê i zmieñ harcersko-
¿yciowe proporcje. Mo¿e jakiej� ga³êzi za-
brak³o? Ujêcie zadañ próby na jednej kart-
ce daje rewelacyjn¹ sposobno�æ ujrzenia
jej w ca³o�ci i dostrze¿enia ewentualnych
dysproporcji miêdzy czê�ciami sk³adowy-
mi próby.

· Sporz¹dzanie mapy zmusza do ustalenia
hierarchii zadañ. Mapa pokazuje bowiem
zwi¹zki przyczynowo-skutkowe. Gruba
ga³¹� rozwidla siê na niej na cienkie ga-
³¹zki. Reasumuj¹c: ¿eby narysowaæ mapê,
trzeba najpierw tak pomy�leæ o próbie, by
ustaliæ logiczn¹ kolejno�æ wykonywania za-
dañ, przechodz¹c od ogó³u do szczegó³u.

· Gotow¹ mapê powie� nad biurkiem, by�
jednym spojrzeniem móg³ ogarn¹æ ca³¹
swoj¹ próbê. Do zadañ dopisz daty ich wy-
konania. W ka¿dej chwili bêdziesz móg³
oceniæ, na jakim etapie realizacji próby
jeste�.

Jeszcze jeden rzut oka na twoj¹ estetyczn¹,
kolorow¹ mapê i do dzie³a! Spójny, ca³o�cio-
wy obraz próby instruktorskiej, narysowany
na kartce, przenie� teraz w ¿ycie.

Powodzenia!!!

··
HM. MARTA BRULIKOWSKA-POLIT
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