Stowarzyszenie Harcerskie
Hufiec Harcerek SAD
im. Powstania Warszawskiego

PRACA NAD POSTAWAMI
(Materiał z zajęć z seminarium Hufca Harcerek SAD, listopad 2012)
Postawa.
Co oznacza?
Jak z tym pracować?
Jakie formy dobierać?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego jakie postawy chcemy kształtować w naszych
harcerkach/zuchach.
Jakie mają być? Jakimi cechami się charakteryzować? Jaką postawą?
Jak wiemy o co nam chodzi, wówczas zastanawiamy się co z tego wynika. Z jakimi
zachowaniami się to wiąże? Kiedy te zachowania się przejawiają? Jak rozwijają
harcerkę/zucha? Komu mogą służyć?
Który punkt Prawa Harcerskiego wskazuje nam tą postawę?
A następnie do tego dobieramy formy i zajęcia dzięki którym będą miały okazję coś zrobić,
nad czymś się zastanowić.
Postawa: PATRIOTYZM
Co to oznacza?
• Brać przykład z wielkich Polaków
• Znajomość historii i geografii kraju
• Kultywowanie tradycji
• Szacunek do symboli narodowych
• Świadomość narodowa
• Polak Polakowi bratem
• Mówienie dobrze o Polsce
• Poznawanie dorobku kultury
• Świętowanie i upamiętnianie ważnych wydarzeń
• Przestrzeganie prawa
• Dbanie o rozwój kraju (podatki, praca za granicą)
• Branie udziału w wyborach
• Gramatyka, semantyka, ortografia – posługiwanie się poprawną polszczyzną
• Bycie na bieżąco – wiem co się dzieje w kraju.
Prawo Harcerskie:
Harcerska służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.
Punkty ze stopni z działów: Tradycje Polski, Przyroda
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Formy pracy:
• Służba
• Podróżowanie po kraju, zapoznawanie się z przyrodą, poznawanie jej, zabytki
• Chodzenie do muzeów
• Kominek o autorytetach
• Robienie komiksu na temat historii Polski
• Gra na podstawie ciekawostek historycznych
• Uczestnictwo w marszach i defiladach, obchodach uroczystości
• Wieczorek intelektualny (dyskusja) o losach Polski w XX wieku
• Spotkania z ciekawymi postaciami np. Powstańcy
Patriotyzm – wielkie słowo. Jednak jak je tak rozebrać na czynniki pierwsze to okazuje się, że
wiemy co to jest i do czego dążymy. Jakie cechy charakteru mają mieć nasze harcerki, jak się
mają zachowywać i co wiedzieć. Teraz wystarczy tylko to zrealizować, a swoją postawą
harcerki będą świadczyć o tym, że są patriotkami.
Postawa: ŚWIADOMA I PEWNA SWOICH CZYNÓW
Co to oznacza?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań
Podejmowanie świadomych decyzji, wie z czym się one wiążą
Ma swoje zdanie, nie zmienia go pod wpływem innych
Ma poczucie, że ważne decyzje życiowe niosą za sobą konsekwencje (wybór szkoły,
kierunku studiów)
Odpowiedzialna za to czego się podejmuje
Wie, że hasła „być harcerką” i „Czuwaj” zobowiązują
Przestrzeganie Prawa Harcerskiego
Świadoma wyborów
Zna swoje wady i zalety
Nie rezygnuje ze swoich marzeń i celów

Prawo Harcerskie:
Harcerska służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
Harcerka jest karna, posłuszna rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.
Punkty ze stopni harcerskich z działu Praca nad sobą.
Formy pracy:
• Debata
• Powierzanie harcerkom organizacji czegoś – np. kiermasz ciast. Podsumowywanie i
rozliczanie z zadań.
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•
•
•
•
•
•

Kominek, ognisko, film
Rozmowa przy rozpisywaniu i w trakcie zdobywania stopnia
Poszerzanie zainteresowań dziewczyn poprzez pokazywanie im nowych rzeczy
Zadania międzyzbiórkowe
Rozmowy o przyszłości
Zbiórka/gra/quiz o haśle Czuwaj.

Postawa: ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Co oznacza?
Z punktu widzenia drużynowej i przybocznej
• Wywiązuje się z powierzonych jej zadań
• Można jej powierzyć zespół
• Uważna na słowa
• Dotrzymuje słowa
• Potrafi przyznać się do błędu
Z punktu widzenia harcerki/zucha
• Wykonanie zadania międzyzbiórkowego
• Poprowadzenie patrolu na grze leśnej
• Prowadzenie zastępu/szóstki
Prawo Harcerskie:
Harcerska służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
Harcerka postępuje po rycersku.
Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
Punkty ze stopni harcerskich z działów Sprawność działania i Praca nad sobą.
Formy pracy:
• Prowadzenie kalendarza
• Trzymanie się terminów (np. przy planowaniu zbiórek)
• Zadania międzyzbiórkowe, których niewykonanie wpływa na przebieg zbiórki
• Podsumowywanie zadań – czy się zrobiło coś czy nie, dlaczego i co z tego wynika
• Dzwonienie do harcerek gdy nie informują, że nie przyjdą na zbiórkę
• Powierzanie zadań o różnym stopniu trudności
• Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kronikę, zdjęcia, proporzec itp. – tak że
reszta wie o tym
• Dawanie przykładu przez drużynowe i przyboczne
• Kominek/ognisko o dotrzymywaniu słowa, o Zawiszy Czarnym o postawach
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