Patent Przybocznej Harcerskiej
Warunki dopuszczenia do próby:
1. Ukończyła 15 lat
2. złożyła przyrzeczenie harcerskie
3. posiada stopień tropicielki (lub harcerski starszej)
4. należy do drużyny lub innej podstawowej jednostki harcerskiej
5. była na co najmniej jednym obozie harcerskim
IMIĘ I NAZWISKO
STOPIEŃ
OPIEKUNKA PRÓBY
DATA OTWARCIA PRÓBY
Wymagania znajomości
następujących zagadnień

Proponowane formy realizacji

Sposób realizacji

Wiedza psychologiczna
Grupa jej rodzaje, struktura
wpływ na jednostkę, prawa nią
rządzące

Udział w zajęciach grupowych z psychologiem

Rozwój jednostki w wieku
harcerskim

Przygotowanie zajęć uwzględniających potrzeby i
możliwości różnych grup wiekowych

Lektura książki z dziedziny psychologii
społecznej.

Elementy metodyki harcerskiej)
Przygotowanie zajęć na kursie zastępowych
System zastępowy

Prowadzenie zbiórki zastępu zastępowych

Zasady funkcjonowania drużyny

Struktura SH

Przeprowadzenie cyklu programowego w
drużynie
Zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania
drużyny
Przeprowadzenie zajęć na temat struktury
organizacyjnej SH w drużynie

Wychowanie gospodarcze i dokumentacja Drużyny
Rozliczenie rajdu/biwaku drużyny

Wychowanie gospodarcze

Udział w przeprowadzeniu spisu sprzętu natury

Przygotowanie sprzętu drużyny na biwak

Przeprowadziłam i rozliczyłam
się z kiermaszu ciast na
Majówce 2013

Dokumenty drużyny

Zapoznanie się z dokumentacją programową i
gospodarczą drużyny (książka pracy, ewidencja
harcerek, deklaracje rodziców, książka
finansowa, książka inwentarzowa, zeszyt sprzętu
itd.)

Etyka instruktorska prawa i obowiązki instruktora
Zapoznanie się z prawami i obowiązkami
Etyka instruktorska, prawa
przysługującymi członkom SH
obowiązujące instruktorów
Udział w Radzie Hufca
Bodźce samowychowawcze
Prawo i Przyrzeczenie
Harcerskie

System stopni i sprawności

Rywalizacja i
współzawodnictwo

Planowanie pracy

Przeprowadzenie zadania na temat Prawa i
Przyrzeczenia w drużynie
Opieka nad stopniem młodszej harcerki
Zapoznanie się z komentarzem metodycznym do
zdobywania stopni i sprawności
Rywalizacja i współzawodnictwo
Prowadzenie współzawodnictwa śródrocznego
lub obozowego
Przeprowadzenie gier porównawczych (jednej z
silnym akcentem rywalizacji, drugiej bez)
Planowanie pracy
Zaplanowanie jednego cyklu pracy drużyny
Napisanie półrocznego planu pracy zastępu w
oparciu o plan pracy drużyny

Formy pracy i cel ich
stosowania

Dobranie form pracy do celów i tematu cyklu
określonych w planie pracy zastępu/drużyny

Zasady dobrej zbiórki

Przygotowanie zbiórki drużyny lub zastępu
zastępowych i ocenienie jej wraz z opiekunką
pod kątem zasad dobrej zbiórki

Zasady bezpieczeństwa na
imprezach harcerskich.

Przed zbiórką wyjazdową zapoznanie jej
uczestników z zasadami bezpieczeństwa
Podsumowanie biwaku drużyny pod kątem
przestrzegania zasad bezpieczeństwa
Umiejętności organizacyjne

Pełnienie funkcji oboźnej na obozie/biwaku
Prowadzenie musztry dużego
i małego zespołu
Prowadzenie kolumny podczas marszu (minimum
40 osobowej)
Kontrola przestrzegania regulaminu
mundurowego w drużynie
Organizacja służby
Stworzenie i pilnowanie realizacji harmonogramu
instruktorskiej
wart na obozie
Zaplanowanie i pokierowanie zespołem przy
rozstawianiu namiotu 10-osobowego
Kierowanie komisją czystości na obozie
Zasady utrzymywania czystości
i porządku

Pełnienie funkcji instruktora kuchennego na
obozie.

