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POMYSŁY NA CIEKAWE ZADANIA PRÓBY
PODHARCMISTRZ - PODHARCMISTRZYNI
Wykazał się umiejętnością pozyskiwania
środków na zaplanowane działania
harcerskie.





Orientuje się w aktualnej sytuacji harcerstwa.
Korzysta z harcerskiej literatury i prasy










Wykazał się umiejętnością stawiania celów
w życiu, podejmowania działań (do ich
realizacji), oceny i wyciągania wniosków






W ramach obchodów 90lecia
harcerstwa w Rudzie Śląskiej
zorganizuję koncert, podczas którego
odbędzie się licytacja prac
przygotowanych przez harcerzy.
Dochód z licytacji przeznaczę na …
Sporządzę, zrealizuję i prawidłowo
rozliczę projekt publiczny służący
środowisku harcerskiemu.

W oparciu o literaturę harcerską
przygotuję i przeprowadzę cykl zadań
dla drużyny-szczepu
Przeprowadzę w hufcu kampanię w
celu wyboru mnie na delegata na
Zjazd ZHP. Podczas kampanii
wykażę się dobrą orientacją w
sytuacji ZHP
Po Zjeździe ZHP przeprowadzę
warsztaty dla funkcyjnych szczepu na
temat wprowadzonych zmian (w
statucie, w Podstawach
Wychowawczych, we władzach)
Uporządkuję, skataloguję,
rozpropaguję wśród kadry szczepu
pozycje z biblioteczki szczepu. Będę
dbał i rozbudowywał biblioteczkę
szczepu w takcie trwania próby.
W czasie trwania próby będę
prowadził w gazetce hufcowej
rubrykę „ U nas i wokół nas”, w
której co miesiąc będę informować o
wydarzeniach w ZHP, mieście,
województwie i kraju

Wraz z drużyną przystąpię do Tour de
Polonia. W tym celu ukończę kurs
przewodników turystyki kolarskiej
Podczas trwania próby, w ciągu
dwóch lat przygotuję się do założenia
firmy, założę ją i rozpocznę
działalność gospodarczą.
Zbudowałem program próby
instruktorskiej, który wytycza moje
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cele na okres dwóch najbliższych lat.
Zrealizowałem program próby w
wyznaczonym terminie,
podsumowałem realizację próby i w
pisemnym raporcie ująłem wnioski.

Orientuje się w aktualnej sytuacji kraju.





Bierze czynny udział w życiu otaczającego
go środowiska społecznego.





Wykazał się umiejętnością pracy w zespole,
komunikowania się oraz motywowania
innych.





Stosuje metodę harcerską w pracy z
instruktorami.




Wezmę udział w sesji rady miasta.
Wezmę udział w wyborach
samorządowych.
Wezmę udział w spotkaniu
wyborczym z kandydatem (np. na
posła, radnego)
Zorganizuję dla kadry szczepu
spotkanie z osobą publiczną, biorącą
udział w życiu politycznym kraju)
Zaangażuję się w życie mojej
dzielnicy, np. w odnowienie
cmentarza.
Napiszę projekt, pozyskam środki
finansowe na budowę placu zabaw w
mojej dzielnicy.
Nawiążę stałą współpracę ze świetlicą
socjoterapeutyczną
Jestem autorytetem w swoim
środowisku.
Jako członek kapituły stopni będę
odpowiedzialny za motywowanie do
zdobywania stopni i naramiennika.
Podczas trwania próby będę
zmotywuję kogoś do otwarcia próby
instruktorskiej
Wychowałem swojego następcę na
sprawowaną funkcję.
Stosując metodę harcerską
poprowadzę w hufcu bractwo
granatowych i zielonych sznurów

