WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY:
1. Ukończyła szkołę podstawową
2. Złożyła Przyrzeczenie Harcerskie
3. Należy do drużyny lub innej podstawowej jednostki harcerskiej
3. Była, na co najmniej jednym obozie harcerskim
IMIĘ I NAZWISKO:
STOPIEŃ:
OPIEKUN PRÓBY:
DATA OTWARCIA PRÓBY
DATA ZAMKNIĘCIA PRÓBY:
Wymagania- znajomość
następujących zagadnień:

Sposób realizacji

Etyka instruktorska prawa i obowiązki instruktora
Etyka instruktorska, prawa Zapoznanie się z prawami i
obowiązujące instruktorów obowiązkami przysługującymi
Udział w Radzie Hufca
Umiejętności organizacyjne
Prowadzenie musztry dużego Pełnienie funkcji oboźnej na kolonii
i małego zespołu
lub zimowisku
Przeprowadzenie apelu zuchowego
Zasady utrzymywania
Kierowanie komisją czystości na
czystości i porządku
kolonii
Pilnowanie utrzymywania
porządku
przez zuchy
ORGANIZACJA DRUŻYNY
Zasady funkcjonowania
Zapoznanie się z regulaminem
.
drużyny
funkcjonowania gromady
Elementy wychowania
gospodarczego- dbałość o
mienie gromady, założenie
skarbca

Rozliczenie rajdu gromady
Zapoznanie się z dokumentacją
programową i gospodarczą gromady
(książka pracy, ewidencja zuchów,
deklaracje rodziców, książka
finansowa, zeszyt sprzętu itd.)

Dokumenty drużyny

WIEDZA PSYCHOLOGICZNA
Grupa jej rodzaje, struktura Udział w zajęciach grupowych z
wpływ na jednostkę, prawa Lektura książki z dziedziny
psychologii społecznej.
nią rządzące
Rozwój jednostki w wieku
Przygotowanie zajęć uwzględniających
zuchowym
zróżnicowany wiek zuchów w gromadzie
ELEMENTY METODYKI ZUCHOWEJ
zasady zdobywania sprawności
zespołowych i indywidualnych
Krąg Rady
system gwiazdek

Zapoznanie się z „Zasadami zdobywania
sprawności zuchowych”
Poprowadzenie obrad Kręgu Rady
Prowadzenie zadania dotyczącego
zdobywania gwiazdek w gromadzie.

Prawo i Obietnica Zucha
Obrzędowość

Przeprowadzenie zadania na temat
Prawa i Obietnicy w gromadzie
Uwzględnienie obrzędowości gromady w
przeprowadzanym cyklu
sprawnościowym
zaproponowanie kolejnych elementów
obrzędowości

PLANOWANIE PRACY
Zasady planowania pracy

Zaplanowanie jednego cyklu
sprawnościowego

Napisanie analizy gromady

Zuchowe formy pracy i cel ich Dobranie form pracy do celów i
stosowania
tematu cyklu określonych w planie
pracy gromady
Zasady dobrej zbiórki
Przygotowanie zbiórki drużyny lub
zastępu zastępowych i ocenienie jej
wraz z opiekunką pod kątem zasad
dobrej zbiórki
Zasady bezpieczeństwa na
Przed zbiórką wyjazdową zapoznanie
imprezach harcerskich.
jej uczestników z zasadami
Podsumowanie biwaku gromady pod
kątem przestrzegania zasad
bezpieczeństwa

