Chorągiew Śląska ZHP
Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Ruda Śląska
im. hm. Łucji Zawada
41-700 Ruda Śląska, ul. Szczęść Boże 4
ksi@hufiecrudaslaska.pl, hufiecrudaslaska.pl
Bank Śląski 27 1050 1331 1000 0010 0109 0859

Wypracowane podczas warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich
Ruda Śląska, 28 III 2017
POMYSŁY NA CIEKAWE ZADANIA PRÓBY PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA
Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem
Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej
podstawie ułożył i konsekwentnie realizował plan
swojego rozwoju.
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).
Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.

Bierze udział w życiu hufca.
W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby w
gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy
wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą
w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:
a) stosowania instrumentów metodycznych,
b) stosowania systemu małych grup,
c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji i
podsumowania,
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i
Obietnicą,
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek
oraz uczestniczył w:
f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących
kontakt z przyrodą,
g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy
w terenie uwzględniających współdziałanie i
współzawodnictwo,
h) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form
wsparcia działalności gromady/drużyny,
i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska
gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję,

1. Zdobędę stopień HO.
2. Zdobędę stopień HR.
1. Ukończę kurs fotograficzny. Przygotuję swoją własną
wystawę w konkursie ogólnopolskim.
2. Ukończę z wynikiem pozytywnym kurs survivalu.
1. Zorganizuję warsztaty dla wędrowników mojego
szczepu na temat właściwego planowania czasu.
2. Będę prowadzić terminarz uwzględniając właściwe
proporcje w wypełnianiu obowiązków na różnych
płaszczyznach.
1. Będę należeć do Zespołu Promocji Hufca, będę
odpowiedzialna za udostępnianie zdjęć z imprez
hufcowych na fanpage’u hufcowym.
2. Przez okres trwania próby będę pełnić funkcję
drużynowego 79 WGDSH.
1. Wezmę udział w min. 4 imprezach hufcach.
2. Będę uczęszczać na zbiórki namiestnictwa.
3. Wykonam pożyteczną pracę na rzecz hufca.

a) będę opiekować się próbami na stopnie harcerskie
harcerzy z mojej drużyny
b) stworzę współzawodnictwo między zastępami
w drużynie
c) będę współtwórcą planu pracy drużyny, będę czuwać
nad jego realizacją oraz go podsumuję
d) każdą przeprowadzoną zbiórkę w roku harcerskim
……. będę opierała na Prawie Harcerskim
e) dwa razy w miesiącu przeprowadzę zbiórkę drużyny
f) będę współorganizatorem biwaku mojej drużyny
w Puszczy Białowieskiej
g) zorganizuję dla mojego szczepu grę terenową,
zorganizuję INO dla mojego szczepu
h) zorganizuję akcję pozyskiwania środków
w hipermarkecie
h+k) zorganizuję festyn rodzinny w mojej szkole, na
którym pozyskam środki dla drużyny

j) prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania
gromady/drużyny,
k) współpracy ze środowiskiem działania –rodzicami,
szkołą, itp.
Wykazał się umiejętnością stosowania zasad
dotyczących umundurowania, musztry, ceremoniału
harcerskiego w pracy z drużyną.
Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach
wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał
minimum 3 książki harcerskie.

i) pomogę w zatwierdzeniu obozu pod względem
programowym i będę pełnić na nim funkcję oboźnej
j) przez okres 9 miesięcy będę prowadzić książkę pracy
drużyny
k) zorganizuję przed obozowe spotkanie dla rodziców
1. Na każdej zbiórce przeprowadzę apel, w trakcie
którego poćwiczę z harcerzami musztrę i sprawdzę ich
umundurowanie.
2. Przeprowadzę warsztaty z regulaminu musztry
i ceremoniału harcerskiego dla kadry szczepu.
1. Przeczytam 3 wybrane książki o tematyce harcerskiej.
W trakcie trwania próby raz w miesiącu przeprowadzę
zbiórkę dla harcerzy opartą na przygotowanej przeze
mnie prezentacji multimedialnej, którą stworzę po
zapoznaniu się z literaturą i mediami.
2. Stworzę grę planszową na podstawie „Kamieni na
Szaniec”.

