Patent otwiera i zamyka komendantka hufca każdorazowo info rmując o tym rozkazem
Prowadzenie ewidencji prób oraz wydawanie druków patentów należy do obowiązków komendantki hufca
PATENT DRUŻYNOWEJ HARCERSKIEJ
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY:
1 ukończyła 16 lat
2 zrealizowała co najmniej 50% wymagań próby na stopień pionierki
3 była na co najmniej jednym obozie
IMIĘ I NAZWISKO:
STOPIEŃ:
OPIEKUN PRÓBY:

DRUŻYNA:

DATA OTWARCIA PRÓBY:

DATA ZAMKNIĘCIA
PRÓBY:

WYMAGANIA – ZNAJOMOŚĆ
NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

Potrzeby ludzkie (hierarchia
potrzeb np. wg Maslowa, swoiste
potrzeby wieku dojrzewania,
odmienność potrzeb dziewcząt i
chłopców).

PROPONOWANE FORMY
REALIZACJI
WIEDZA PSYCHOLOGICZNA
Dyskusja o przeczytanej książce
dotyczącej potrzeb ludzkich
Udział w zajęciach z
psychologiem
Zapoznanie się z książką, filmem,
sztuką teatralną - próba analizy
psychologicznej

Psychologia społeczna (grupa i jej
rodzaje, wpływ na jednostkę,
Przeprowadzenie badań
teoria ról społecznych, metody
socjometrycznych we własnej
oddziaływania na grupę, sposoby
drużynie, wyciągnięcie wniosków.
kształtowania potrzeb).
Udział w psychodramie, treningu
interpersonalnym, lub innych
formach zajęć grupowych z
psychologiem.
Etapy rozwoju dziecka w wieku
Udział w dyskusji na temat „Jak
harcerskim
oceniać rozwój harcerki?”.
Sporządzenie propozycji
obsadzenia funkcji (liniowych i
innych) w drużynie przez
konkretne osoby.
Rozmowa z opiekunką lub w
Etapy rozwoju zespołu, drużyny
gronie kadry o wnioskach
wyciągniętych z obserwacji
rozwoju własnej drużyny.
Lektura „Sekretów dobrej
drużyny” i rozmowa na ten temat
z opiekunem
CELE PRACY HARCERSKIEJ
Ułożenie i omówienie planu pracy
drużyny (analiza środowiska, cele
Kształtowanie osobowości (rozwój pracy)
intelektualny, duchowy, społeczny) Przeczytanie książki związanej z
rozwojem duchowym
Rozmowa z opiekunką
Zaproponowanie pola służby
drużynie
Służba

SPOSÓB REALIZACJI

Służba

Treści zawarte w Prawie i
Przyrzeczeniu Harcerskim

System zastępowy, w tym
funkcjonowanie zastępu
zastępowych

Pokierowanie przez określony
czas organizacją działań drużyny
w zakresie pełnionej przez nią
służby
przygotowanie i przeprowadzenie
Przyrzeczenia Harcerskiego
Przygotowanie i opowiedzenie
gawędy o Prawie Harcerskim
Zaplanowanie i przeprowadzenie
cyklu zbiórek opartego na treści
prawie Harcerskim
ELEMENTY METODYKI HARCERSKIEJ
Prowadzenie zastępu
zastępowych

Przygotowanie kształcenia
zastępowych
Odwiedziny i omówienie zbiórek
zastępów we własnej drużynie
harcerskiej.
Zasady funkcjonowania drużyny,
Pełnienie różnych funkcji na
rola i praca z Radą Drużyny
Radzie Drużyny
Lektura „Sekretów dobrej
drużyny” i rozmowa na ten temat
z opiekunem
Wyjaśnienie funkcji i sposobów
powstawania istniejących w
Rola i funkcja obrzędowości
drużynie zwyczajów i obrzędów
Porównanie swojej drużyny z
inną, wyciągnięcie wniosków
Lektura wybranej ksiązki z
Historia skautingu, harcerstwa i
dziedziny historii harcerstwa
ruchu zuchowego
Przygotowanie i przeprowadzenie
zbiórki o historii harcerstwa
WYCHOWANIE GOSPODARCZE I DOKUMENTACJA DRUŻYNY
Zorganizowanie, przeprowadzenie
i rozliczenie akcji zarobkowej
drużyny
Przygotowanie
kwatermistrzowskie biwaku
Wychowanie gospodarcze
drużyny
Przygotowanie planu rozwoju
bazy sprzętowej drużyny
Zorganizowanie zajęć drużyny
związanych z konserwacją sprzętu
obozowego
Udział w spisie z natury sprzętu
należącego do drużyny lub
Dokumentacja drużyny
środowiska
(programowa i kwatermistrzowska) Prowadzenie dokumentów
programowych i
kwatermistrzowskich
ETYKA INSTRUKTORSKA, PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
Przeczytanie Statutu SH i dyskusja
z opiekunką
Podstawowe dokumenty SH
Zapoznanie się z podstawowymi
dokumentami SH

Dyskusja z opiekunką dotycząca
treści Zobowiązania
Instruktorskiego, praw i
obowiązków instruktora
udział w konferencji
instruktorskiej
Porównanie swojej drużyny
Różnice między SH a innymi
drużyną z innej organizacji
organizacjami harcerskimi
Udział w tematycznych
konferencjach instruktorskich
BODŹCE SAMOWYCHOWAWCZE
Napisanie artykułu „Prawo
Harcerskie w moim życiu”
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
Praca nad sobą w oparciu o Prawo
Harcerskie w stopniu harcerskim
Udział w dyskusji na temat
systemu stopni i sprawności
System stopni i sprawności
Prowadzenie kilku prób na
stopnie
Służba
Posiadanie stałego pola służby
Prowadzenie współzawodnictwa
między zastępami na obozie lub
w ciągu roku harcerskiego
Rywalizacja i współzawodnictwo
Zorganizowanie i
przeprowadzenie gry opartej na
współzawodnictwie
PLANOWANIE PRACY
Opracowanie planu pracy drużyny
(rocznego, obozowego)
Praktyczne stosowanie różnych
Formy pracy i cele ich stosowania
form pracy, uwzględnienie ich w
planie pracy i konspektach
zbiórek
Podsumowanie zbiórek pod kątem
Zasady dobrej zbiórki
zasad dobrej zbiórki np. na
Radzie Drużyny
Zorganizowanie dużej imprezy dla
drużyny np. biwaku, rajdu z
uwzglądnieniem zasad
Zasady bezpieczeństwa na
bezpieczeństwa (pod kontrolą
imprezach harcerskich
prowadzącego próbę)
Zapoznanie się z regulaminami
bezpieczeństwa
Udział w załatwianiu spraw
Przygotowanie drużyny do obozu związanych z przygotowaniem
obozu drużyny

Treść Zobowiązania
Instruktorskiego, prawa i
obowiązki
instruktora.

