JAK STWORZYĆ NOWĄ SPRAWNOŚĆ DLA HARCEREK
Drogie Druhny!
Jeżeli po dokładnym przestudiowaniu „katalogu” dostępnych sprawności okaże się, że brakuje sprawności
z danej dziedziny, tematu, lub o danym stopniu trudności, należy:
1.STWORZYĆ REGULAMIN NOWEJ SPRAWNOŚCI
pamiętając o tym, że regulamin sprawności musi:
określać wiedzę i umiejętności harcerki, która zdobyła daną sprawność, a także
wykonane przez nią działania,
wymaganie na sprawność powinno zawierać 5 – 7 zadań,
zadania powinny być tak dobrane, aby czas potrzebny na realizację jednego zadania nie przekraczał 2
tygodni dla sprawności 1* , i 3-4 tyg. dla sprawności trudniejszych,
wymagania powinny wiązać się z wymaganiami na stopnie tak, żeby zdobycie sprawności pozwalało
zaliczyć odpowiednie wymaganie na stopień,
zadania nie powinny przekraczać możliwości harcerek w danym wieku, dla każdego stopnia harcerskiego
przewidziane są sprawności o odpowiednim poziomie trudności,
zadania nie mogą być niebezpieczne,
zadania powinny być tak sformułowane, żeby można było wprost zaliczyć ich wykonanie ( np.jeśli
harcerka czegoś się dowie, to powinna to jakoś przekazać – pokazać).
2. WYMYŚLIĆ I NARYSOWAĆ NOWY ZNACZEK SPRAWNOŚCI.
3. ODDAĆ STWORZONY REGULAMIN DO ZATWIERDZENIA KOMENDZIE HUFCA, DOPIERO
PO ZATWIERDZENIU W ROZKAZIE KOMENDANTKI HARCERKI MOGĄ TAKĄ SPRAWNOŚĆ
ZDOBYWAĆ.
Przypomnienia:
harcerka może zdobywać sprawność dowolnego stopnia trudności, niezależnie od tego jaki stopień
harcerski aktualnie zdobywa, ale należy ją namawiać do zdobywania sprawności zgodnie z poziomem
zdobywanego stopnia,
podejmując próbę zdobywania sprawności, harcerka zgłasza ten fakt drużynowej, przedstawia kartę
zdobywania sprawności i omawia z drużynową warunki realizacji zadań, celem powiązania ich z pracą
drużyny i zastępu,
po stwierdzeniu zaliczenia wszystkich wymagań sprawność zostaje przyznana rozkazem drużynowej lub
komendanta wyższego szczebla,
harcerka, która zdobyła określoną sprawność zobowiązana jest służyć nabytymi umiejętnościami i wiedzą
zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba,
harcerka, która zdobyła sprawność ma obowiązek nosić jej odznakę (zgodnie z regulaminem mundurowym
SH),
Odebranie sprawności może nastąpić jeżeli:
1.harcerka uchyla się od noszenia odznaki sprawności na mundurze,
2.okaże się, że w praktyce harcerka nie wykazuje wiedzy i umiejętności, które powinna nabyć w trakcie
zdobywania sprawności.
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