Wypracowane podczas warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich
Ruda Śląska, 26 XI 2009

POMYSŁY NA CIEKAWE ZADANIA PRÓBY
PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA
Kształtuje własną osobowość zgodnie z
Prawem Harcerskim.

Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje
zainteresowania.

Zachowuje właściwe proporcje w
wypełnianiu obowiązków wynikających
z przynależności do różnych grup
społecznych (rodzina, szkoła, drużyna,
środowisko zawodowe).

Wykazał się znajomością podstawowych
dokumentów Związku, w tym Statutu.

Wykazał się znajomością specyfiki rozwoju
psychofizycznego dzieci i młodzieży,



W czasie trwania próby zdobędę
Znak Zawiszy
 W czasie trwania próby zdobędę
stopień HO
 Pracuję nad sobą, podczas trwania
próby nie będę się spóźniał i schudnę
do wagi 70 kg.
 Ukończę kurs specjalnościowy dający
uprawnienia państwowe
 Przygotuję wyprawę i zdobędę Mont
Blanc
 Ukończę kurs komentatorów
sportowych
 Uzyskam uprawnienia SEP do kV
 Ukończę kurs wspinaczkowy
 W trakcie trwania próby będę:
- prowadziła drużynę
- opiekowała się młodszym rodzeństwem
dwa popołudnia w tygodniu
- prowadziła w szkole korepetycje z
matematyki
 Ukończę kurs gospodarowania
czasem. Zbuduję własną hierarchię
ważności w życiu
 Będę planował zajęcia z
tygodniowym wyprzedzeniem
zachowując odpowiednie proporcje
między sprawami rodzinnymi,
harcerskimi, nauką i realizacją pasji.
 Przeprowadzę warsztaty dla kadry
szczepu i wędrowników na temat
najważniejszych dokumentów w
ZHP.
 Przeprowadzę INO wędrownicze na
temat dokumentacji ZHP
 Opracuję przewodnik po
dokumentach ZHP
 W ramach współpracy z biurem
podróży przeprowadzę zajęcia dla
różnych grup wiekowych dzieci i
młodzieży wykazując się znajomością
psychofizycznego rozwoju
człowieka.. przedstawię programy
prób, dostosowane do
psychofizycznych możliwości
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Wykazał się stosowaniem harcerskiego
systemu wychowawczego w pracy z drużyną
(gromadą),





Wykazał się umiejętnością organizowania
pracy z grupą (w systemie małych grup),







Przestrzega przepisów dotyczących zasad
bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i
młodzieżą.




harcerzy w danym wieku
Będę opiekunem co najmniej 3 prób
na różne stopnie harcerskie
Zorganizuję festyn dla dzieci
niepełnosprawnych dostosowując
formy do psychofizycznych
możliwości dzieci z ośrodka
adaptacyjnego
W ramach kursu drużynowych
ukończę warsztat na temat specyfiki
rozwoju psychofizycznego dzieci i
młodzieży
Na podstawie literatury fachowej
przygotuję prezentację
multimedialną, grę planszową, quiz,
na temat specyfiki rozwoju
psychofizycznego dzieci i młodzieży
do wykorzystania na zbiórce
namiestnictwa
W drużynie będę odpowiedzialny za
zdobywanie stopni harcerskich.
Zdobędę wraz z gromadą tytuł
Mistrzowskiej Gromady Zuchowej.
Podczas wizyty zuchmistrza na
zbiórkach gromady wykażę się
stosowaniem harcerskiego systemu
wychowawczego
W gazetce hufcowej poprowadzę cykl
artykułów „Myki metodyki”
Przygotuję zastępy do realizacji zadań
zespołowych, projektów. Będę
nadzorował pracę zastępów w
drużynie
Poprowadzę patrol podczas Zlotu
ZHP
Będę prowadził drużynę systemem
zastępowym, poprowadzę zastęp
zastępowych i współzawodnictwo
zastępów
Przygotuję roczny turniej zastępów w
moim szczepie
Podczas obozu przeprowadzę grę na
temat przepisów BHP dla
uczestników obozu
Ukończę warsztat z zakresu BHP w
ramach kursu wychowawców
kolonijnych, przeprowadzę ciekawe
zajęcia na ten temat podczas
kolonii/obozu
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Uwzględnia elementy wychowania
ekonomicznego w swojej działalności
harcerskiej.






Wykazał się znajomością harcerskiej
literatury i prasy.







Zgodnie z przepisami BHP
zorganizuję i przeprowadzę wyprawę
(np. kolarską, górską, zagraniczną)
Wezmę udział w szkoleniu na temat
bezpieczeństwa pracy z dziećmi
organizowanym przez Policję
Zmotywuję członków drużyny do
systematycznego płacenia składek
harcerskich
Zaplanuję i przeprowadzę wraz z
drużyną akcję zarobkową
Zorganizowałem i przeprowadziłem
grę ekonomiczną dla wędrowników
Podczas trwania próby moja drużyna
będzie regularnie odprowadzać
składki do hufca.
Przygotuję grę fabularną na
podstawie literatury harcerskiej
Będę regularnie czytać „Czuwaj”,
przeprowadzę zbiórkę na temat
bohaterów harcerskiej literatury
Na podstawie literatury harcerskiej
napiszę własny scenariusz i wystawię
przedstawienie teatralne z drużyną
Zorganizuję przegląd filmików z
telefonów komórkowych
inspirowanych literaturą harcerską
W gazetce hufcowej będę prowadzić
stałą rubrykę „przeczytasz w Czuwaj”

