DLA DRU¯YNOWYCH

PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY

Malujemy OBRAZ DRU¯YNY
PHM. ALEKSANDRA JONIEC

Druhno dru¿ynowa!
Druhu dru¿ynowy!
We wrzeœniu razem z przybocznymi
(w gromadzie zuchowej) lub z rad¹ dru¿yny
(w dru¿ynie harcerskiej) zastanawialiœcie siê,
co chcecie osi¹gn¹æ w tym roku harcerskim.
Okreœliliœcie s³abe i mocne strony dru¿yny,
a nastêpnie sformu³owaliœcie cele i wyznaczyliœcie zadania, które mia³y pomóc w osi¹ganiu tych celów i poprawiæ funkcjonowanie
dru¿yny. Tak powsta³ plan pracy gromady czy
dru¿yny, który realizowaliœcie przez kilka
miesiêcy.
Teraz, gdy zbli¿aj¹ siê wakacje, nadchodzi czas, aby zobaczyæ, czy zaplanowane cele
zosta³y osi¹gniête, namalowaæ obraz dru¿yny i przeanalizowaæ go – jaki ma nastrój, jakie barwy i odcienie...

wi cz³onków dru¿yny, gromady, dzia³añ, które s³u¿¹ wychowaniu.

Kogo oceniaæ?
¯eby wiedzieæ, dlaczego jedno zadanie
zosta³o wykonane, a inne nie, trzeba wiedzieæ,
kto by³ za nie odpowiedzialny.
W gromadzie zuchowej za wykonanie zadañ odpowiada dru¿ynowy i przyboczni,
w dru¿ynie harcerskiej – dru¿ynowy, przyboczni, zastêpowi i funkcyjni, czyli rada dru¿yny,
w dru¿ynie starszoharcerskiej i wêdrowniczej
– dru¿ynowy, rada dru¿yny, a tak¿e poszczególni cz³onkowie dru¿yny.
Podsumowuj¹c roczn¹ dzia³alnoœæ nale¿y
wiêc zastanowiæ siê nad prac¹ tych osób. Zastanowiæ siê w dwojaki sposób: jak dana osoba wywi¹zywa³a siê za swoich obowi¹zków,
ale tak¿e jak dzia³a³a rada dru¿yny jako zespó³. Ka¿dy z nich z osobna i wszyscy razem
– jako zespó³ kierowniczy – mieli przecie¿
decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ pracy dru¿yny.

Po co to robiæ?
Na to pytanie jest kilka odpowiedzi:
– po to, aby wiedzieæ, jakie s¹ mocne strony dru¿yny,
– aby wiedzieæ, nad czym dru¿yna powinna
pracowaæ,
– aby przez planowanie, realizacjê i ocenê
zadañ uczyæ siebie i cz³onków dru¿yny
odpowiedzialnoœci,
– aby stale ulepszaæ pracê dru¿yny.
A po co ulepszaæ pracê dru¿yny? Chyba
ka¿dy dru¿ynowy zna odpowiedŸ...
¯eby móc cokolwiek oceniaæ, powinieneœ
wiedzieæ, co oceniaæ, kogo oceniaæ i jak oceniaæ.

Co oceniaæ?
Ca³y rok pracy dru¿yny. Bardzo pomocny
bêdzie wam plan pracy napisany na pocz¹tku
roku harcerskiego. Oceniacie program, jaki
zrealizowa³a dru¿yna czy gromada, zadania,
jakie wykona³a, pracê poszczególnych zastêpów, stopnie i sprawnoœci, jakie zosta³y zdobyte przez zuchy czy harcerzy. Ocena jest
zwi¹zana z podsumowaniem wszystkich podjêtych dzia³añ. Dzia³añ, które s³u¿¹ rozwojo14

Kto ocenia?
Oprócz dru¿ynowego i przybocznych
w gromadach zuchowych i dru¿ynach harcerskich pracê powinni te¿ oceniæ ich cz³onkowie.
Oczywiœcie zuchy, harcerki i harcerze nie
bêd¹ bezpoœrednio oceniaæ realizacji celów.
Dla nich dru¿yna pracowa³a dobrze, jeœli
„by³o fajnie”, zbiórki by³y ciekawe, nauczyli
siê czegoœ nowego i po¿ytecznego. Ale wszyscy cz³onkowie dru¿yny czy gromady powinni zdawaæ sobie sprawê z tego, co uda³o siê
zrobiæ wspólnie w ci¹gu tego roku – jakie by³y
zbiórki, gdzie dru¿yna wyje¿d¿a³a, w jakich
imprezach bra³a udzia³, czy mo¿e odnios³a
jakiœ sukces.

W jaki sposób?
Powinieneœ przygotowaæ zbiórkê rady dru¿yny, na której dok³adnie przeanalizujcie napisany na pocz¹tku roku harcerskiego plan
pracy pod k¹tem za³o¿onych celów.
Oprócz tabeli (o której poni¿ej) proponujê, abyœcie odpowiedzieli sobie na pytania
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zwi¹zane z ca³oroczn¹ prac¹ dru¿yny, gromady. S¹ to pytania pomocnicze, mo¿ecie je
rozwin¹æ lub uzupe³niæ. Po udzieleniu odpowiedzi na ka¿de pytanie, zastanówcie siê, czy
taki stan jest zadowalaj¹cy. Na przyk³ad: byliœcie na dwóch biwakach – zastanówcie siê
czy to wystarczy, czy przebieg³y one tak, jak
zaplanowaliœcie i czy za³o¿one cele uda³o siê
osi¹gn¹æ; braliœcie udzia³ w jednej imprezie
hufcowej – zastanówcie siê, czy dobrze dokonaliœcie wyboru, a mo¿e warto by³o w³¹czyæ siê w inne przedsiêwziêcia – rajd hufca,
festiwal czy „Zimê w mieœcie”...

PRZYK£ADOWE PYTANIA
· Ile zbiórek by³o w
tym roku harcerskim?
· Jaki jest stan groma
dy/dru¿yny, ilu
nowych cz³onków prz
yby³o, ilu
odesz³o?
· Ile osób zdoby³o ko
lejne stopnie?
· Jak wygl¹da³o zdob
ywanie sprawnoœci?
· Ile by³o biwaków?
· Jaki by³ udzia³ dru
¿yny w imprezach hufcowych, chor¹
gwianych,
ogólnopolskich?
· Jak podsumowaliœc
ie zadania zespo³owe?
· Ilu jest zastêpowych
?
· Czy ktoœ z dru¿y
ny bra³ udzia³
w kursach, zdoby³ up
rawnienia?
· Czy ktoœ uzyska³ pa
tent zastêpowego, przybocznego?
Ka¿dy cz³onek rady dru¿yny mo¿e te¿
wypisaæ na kartce, co mu siê podoba³o, a co
nie – w pracy ca³ej dru¿yny, a tak¿e w pracy
rady. Nastêpnie odczytujecie wszystkie uwagi, dyskutujcie nad tymi przemyœleniami,
a wnioski zapisujecie na tablicy.
Aby budowaæ poczucie ci¹g³ego doskonalenia pracy dru¿yny, warto daæ cz³onkom
dru¿yny mo¿liwoœæ wyra¿enia swoich emocji. Mo¿e s³u¿yæ temu technika niedokoñczonych zdañ. Takie zdanie mo¿e koñczyæ
zbiórkê rady dru¿yny, a tak¿e zbiórkê ca³ej
dru¿yny.

DLA DRU¯YNOWYCH
ANIA
PRZYK£ADOWE ZD
³o
jbardziej podoba
· W tym roku na
mi siê...
hares w tym roku
· Za swój sukc
...
cerskim uwa¿am
sz
na a dru¿yna...
· Uwa¿am, ¿e
lony, bo...
· Jestem zadowo
...
ynie podoba mi siê
· W naszej dru¿
Rada dru¿yny powinna przeanalizowaæ
zarówno plusy, jak i minusy ca³orocznej pracy. Zaproponuj burzê mózgów oraz odwrócon¹ burzê mózgów. Obie techniki pozwalaj¹
na spontaniczne wypowiadanie myœli, bez ich
oceniania.
Mo¿esz zacz¹æ od odwróconej burzy mózgów, czyli wypowiadania opinii krytycznych
na temat pracy dru¿yny. Sk³oni¹ do tego pytania: co by³o z³e? co mi siê nie podoba³o?
Wszystkie pomys³y, opinie zapisujecie na tablicy lub arkuszu papieru. Pos³u¿¹ one póŸniej do zastanowienia siê nad ulepszeniem
pracy dru¿yny w przysz³oœci.
Nastêpnie przeprowadŸ burzê mózgów „co
by³o dobre i co siê podoba³o”. Opinie tak¿e
zapiszcie i przeanalizujcie.
Na zbiórce rady dru¿yny powinniœcie zastanowiæ siê, czy za³o¿one na pocz¹tku roku
harcerskiego cele zosta³y osi¹gniête. A sk¹d
macie wiedzieæ, czy zosta³y osi¹gniête? Zajrzyjcie do planu pracy dru¿yny. Jakie sformu³owaliœcie cele i jakie zadania z tych celów
wynika³y? Które zadania zosta³y zrealizowane, a które nie? Jakie s¹ przyczyny niezrealizowania zadañ?
W dokonaniu analizy mo¿e wam pomóc
tabelka podobna do tej, któr¹ zamieœciliœmy
w „Czuwaj” na pocz¹tku roku harcerskiego
i w której rozpisane by³y przyk³adowe cele
i zadania dru¿yny do zrealizowania w ci¹gu
roku harcerskiego. Jej sporz¹dzenie u³atwi
wam odpowiedŸ na pytanie, czy cele, które postawiliœcie przed dru¿yn¹ lub gromad¹, zosta³y osi¹gniête. WskaŸnikiem bêd¹ wykonane
zadania. Mo¿e co prawda siê zdarzyæ, ¿e zadanie zosta³o wykonane, a cel nie zosta³ osi¹gniêty, bo na przyk³ad wymaga to pracy
d³u¿szej ni¿ rok, albo odwrotnie – jakieœ zadanie nie zosta³o wykonane, a mimo to cel
zosta³ osi¹gniêty, bo zauwa¿asz zmianê w postawie harcerzy albo lepsze dzia³anie dru¿yny.
Obok znajduje siê przyk³adowa tabela.
W pierwszej kolumnie wpiszcie cele, które
sformu³owaliœcie na pocz¹tku roku, w drugiej zadania, w trzeciej oceñcie, czy zadanie
zosta³o zrealizowane, wpisuj¹c tak lub nie.
Je¿eli zadanie nie zosta³o zrealizowane, postarajcie siê znaleŸæ przyczynê, dlaczego tak
siê sta³o. Na podstawie analizy zadañ oceñcie, czy waszym zadaniem cel zosta³ osi¹gniêty czy nie, a tak¿e zapiszcie, co na to wskazuje.
G³ównymi wskaŸnikami bêd¹ postawy harcerzy oraz funkcjonowanie dru¿yny.
Po dokonaniu takiej analizy macie ju¿ wskazówki do zaplanowania pracy na przysz³y rok.

Sumuj¹ca zbiórka dru¿yny
Na zbiórce rady dru¿yny powinniœcie przygotowaæ te¿ sumuj¹c¹ zbiórkê dru¿yny. Wy
ju¿ wiecie, jakie s¹ sukcesy dru¿yny, wiecie,
nad czym bêdziecie pracowaæ w nastêpnym
roku. Tak¹ œwiadomoœæ powinni mieæ tak¿e
cz³onkowie dru¿yny. To wa¿ne, jak oni oceniaj¹ pracê dru¿yny, jak siê w niej czuj¹ i czy
prze¿ywaj¹ jej sukcesy, bo przecie¿ to oni j¹
tworz¹.
Zbiórka podsumowuj¹ca mo¿e mieæ formê
zabawy, kwizu, gry terenowej, kabaretu. Harcerze starsi, wêdrownicy mog¹ zrobiæ refleksyjny kominek, kuŸnicê. Na zbiórce powinno
byæ podkreœlone, co zosta³o osi¹gniête, jakie
zadania wspólnie wykonaliœcie oraz to, co zamierzacie zrobiæ w nastêpnym roku.

Czy cel zosta³ osi¹gniêty?
Co o tym œwiadczy?

Wykorzysta³am artyku³ hm. Anny Poraj i phm. Paw³a
Smardza „Ubarwiamy nasze plany”, z „Czuwaj” z wrzeœnia 2002 r.

GC

Czy
Przyczyna
Czy cel zosta³
zrealizowaliœmy niezrezrealizo- osi¹gniêty – co
zadania?
wania zadania o tym œwiadczy?

Jaki
by³ cel?

Zadania
wynikaj¹ce
z za³o¿onego celu

Wypracowaæ
obowi¹zkowoœæ
wœród cz³onków dru¿yny

Zorganizujemy œwieczkowisko na
temat harcerskiej odpowiedzialnoœci na kartach historii – zadanie
dla zastêpów

TAK

– – –

Zorganizujemy zwiad zastêpów na
temat obowi¹zków wynikaj¹cych
z cz³onkostwa w ró¿nych stowarzyszeniach. Wyniki zwiadu przedstawimy w formie artyku³u do
gazetki hufcowej

Zwiad – TAK
Artyku³ – NIE

Nie ustaliliœmy,
kto jest odpowiedzialny za
artyku³, potem
zapomnieliœmy

W ramach ka¿dej otwieranej próby
na stopieñ czy sprawnoœæ bêdziemy podkreœlaæ zadania zwi¹zane
z odpowiedzialnoœci¹

TAK

– – –

Sk³adki bêdziemy zbieraæ co 2
miesi¹ce

NIE

Zastêpowi nie
przypominali
o sk³adkach swoim harcerzom

Poznamy zna- Wybierzemy siê do kina na film
czenie œwi¹t historyczny, przeprowadzimy dyskusjê na jego temat
narodowych

TAK

– – –

Przygotujemy flagi narodowe – bêdziemy je wywieszaæ w dni œwi¹t
narodowych i harcerskich

TAK

– – –

Zorganizujemy kwiz historyczny dla
dru¿yn szczepu

NIE

Dru¿yny nie
przysz³y na kwiz,
– by³y Ÿle poinformowane

Zorganizujemy „skrzynkê kontaktow¹”, wyznaczymy osoby utrzymuj¹ce œcis³y kontakt z namiestnictwem
i komend¹ hufca

TAK

– – –

Zaproponujemy namiestnictwu i zorganizujemy imprezê ca³ego namiestnictwa na terenia naszej wsi

TAK

– – –

Bêdziemy aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu
hufca i chor¹gwi

Napiszemy artyku³ o dzia³alnoœci Artyku³ – TAK
dru¿yny do prasy w celu znale- Sponsor – NIE
zienia sponsora udzia³u w mistrzostwach sportowych hufca
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NIE – nie p³acone s¹ sk³adki, harcerze nie
dotrzymuj¹ s³owa

TAK – harcerze
chêtnie uczestnicz¹ w œwiêtach
narodowych

TAK – dru¿yna
bierze udzia³
w impre z a c h
hufca i chor¹gwi

Nie znalaz³ siê
sponsor – przyczyna od nas
niezale¿na
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