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NAGRODY I KARY
NAGRODY
Nagroda służy utrwalaniu pozytywnych
zachowań zucha i motywowaniu go do
dalszego działania.
Nagroda:
• Dobry drużynowy częściej nagradza niż
karze.
• Nagradzajmy często uśmiechem i
pochwałą, większe nagrody zostawmy na
specjalne okazje.
• Zawsze nagradzajmy za konkretne
zasługi i uzasadniajmy dlaczego
nagrodziliśmy – inne zuchy muszą
rozumieć, że ktoś dostał nagrodę nie
dlatego, że druhna / druh go lubi.
• Nagradzajmy szybko, żeby nagroda
niosła efekt wychowawczy, a nie tylko
radość z dostania czegoś - zuchy szybko
zapominają co działo się kilka tygodni
wcześniej i nie wiążą dobrego zachowania z
nagrodą.
• Bardzo dużą wartością jest dla zucha
wyróżnienie przez całą gromadę w Kręgu
Rady.
PRZYKŁADOWE NAGRODY
• okrzyk „na cześć”
• pochwała w Kręgu Rady
• nadanie imienia
• wyznaczenie na opiekuna totemu, kroniki
• nadanie funkcji honorowej
• wyznaczenie ważnego zadania
specjalnego
• wyróżnienie na totemie, tablicy w
harcówce
• odznaczenie medalem, znaczkiem
• dopuszczenie do Obietnicy, gwiazdki
• nagroda rzeczowa (rzadko!!!, bo niesie
groźbę pracy tylko dla nagrody)

KARY
Kara nie jest odwetem, ale pomocą w powrocie do zespołu,
powinna uczyć przestrzegania zasad społecznych.
Kara:
• nie może być stosowana w gniewie i bez odpowiedniego
namysłu – lepiej zrezygnować z kary niż postąpić
niesprawiedliwie,
• powinna dotyczyć konkretnego przewinienia, nie
karzemy „za całokształt”,
• zuch musi wiedzieć i umieć wytłumaczyć za co został
ukarany,
• powinna mieć wyraźny związek z wykroczeniem,
• powinna naprawiać wyrządzoną krzywdę,
• absolutnie nie wolno stosować kar fizycznych (bicia,
zmuszania do wysiłku fizycznego),
• nie wolno zucha ośmieszać i upokarzać,
• nie wolno dopuścić do bojkotu zucha w grupie,
• nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej,
• nigdy nie karzemy dwa razy za to samo przewinienie –
kara zmazuje winę! (dobrze jest po odbyciu ważnej kary
symbolicznie zaprosić zucha z powrotem do zabawy, do
kręgu,...).

PRZYKŁADOWE KARY
Kara pozbawienia:
• udziału w zabawie (wystarczy na krótko)
• wykluczenie z udziału w Kręgu Rady (taką decyzje może
podjąć tylko sam Krąg Rady)
• pozbawienie funkcji honorowej
• nie przyznanie lub opóźnienie przyznania sprawności
(tylko jeżeli postawa zucha naruszyła 1pkt!)
• opóźnienie przyznania gwiazdki (tylko jeśli przewinienie
jest niezgodne z wymaganiami na gwiazdkę)
Kara naprawienia krzywd:
• naprawienie czegoś co się popsuło
• zrobienie czegoś miłego dla osoby którą się skrzywdziło
Kara obrzędowa:
Służy odczuciu przez zucha, że zrobił źle, odwołuje się do
jego uczuć, np.
• negatywna ocena w Kręgu Rady
• wielki płacz całej gromady nad złym uczynkiem zucha
• pobyt w „kąciku przebaczenia”, w którym zuch
przemyśliwuje swój uczynek przez określony czas
• inne symboliczne wyrażanie smutku wywołanego złym
uczynkiem zucha
Zarówno nagrody, jak i kary powinno się stosować konsekwentnie i sprawiedliwie wobec wszystkich
zuchów – jeżeli macie kłopoty z obiektywnym spojrzeniem i faworyzujecie mimowolnie niektóre zuchy,
albo drużynowy i przyboczny stosują inne kary za te same przewinienia – spisujcie sobie „kodeks gromady”
– przeznaczone dla kadry zasady postępowania w różnych sytuacjach.
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