Regulamin propozycji programowej hufca na rok 2018/2019

1. W propozycji może wziąć udział każda gromada, drużyna harcerska oraz
starszoharcerska działająca w Hufcu ZHP Warszawa Praga-Południe.
2. Organizatorem propozycji jest Zespół Programowy Hufca ZHP Warszawa PragaPołudnie.
3. Propozycja ma na celu poznanie przez zuchy i harcerzy szeroko pojętej kultury
wybranych regionów Polski, budowanie pozytywnego wizerunku ZHP,
zachęcenie jednostek do wychodzenia na zewnątrz z działaniami i
podejmowania służby.
4. Realizację propozycji w jednostce będzie można rozpocząć od początku
września 2018 roku. Zakończenie działań związanych z propozycją w jednostce
planowane jest na 31 maja 2019 roku.
5. Szefowie jednostek decydujących się wziąć udział w propozycji zobowiązani są
wypełnić ankietę zgłoszeniową do 30 września 2018 roku.
(https://goo.gl/forms/772utkNk7iNUMYsQ2 )
6. Propozycja podzielona jest na 6 obszarów (przyroda, historia, postacie, kulinaria,
folklor, język). Każda jednostka może wykonać zadanie ze wszystkich lub tylko z
części obszarów. Każda jednostka może również wykonać więcej niż jedno
zadanie w obrębie jednego obszaru.
7. Każda gromada zuchowa biorąca udział w propozycji ma obowiązek
przeprowadzić cykl sprawnościowy, podczas którego wykona zadania związane
z wybranymi obszarami oraz udokumentować w dowolny sposób wykonanie
zadania. Pracę z wybranym obszarem można połączyć również ze zdobywaniem
przez zuchy, w trakcie cyklu, sprawności indywidualnych.
8. Każda drużyna harcerska biorąca udział w propozycji ma obowiązek wykonać
zadania z wybranych obszarów, udokumentować je i wysyłać na bieżąco do
organizatorów. Zadania wykonane przez zastępy (zbiórka
zastępu/przygotowanie przez zastęp zbiórki/części zbiórki drużyny) będą
dodatkowo punktowane. Pracę z wybranym obszarem można połączyć również
ze zdobywaniem przez harcerzy sprawności indywidualnych.
9. Każda drużyna starszoharcerska biorąca udział w propozycji ma obowiązek
wykonać zadania z wybranych obszarów podczas realizacji projektu
starszoharcerskiego, udokumentować je i wysyłać na bieżąco do organizatorów.
Zadania wykonane przez zastępy (zbiórka zastępu/przygotowanie przez zastęp
zbiórki/części zbiórki drużyny) będą dodatkowo punktowane. Pracę z wybranym
obszarem można połączyć również ze zdobywaniem przez harcerzy sprawności
indywidualnych.
10. Każde wykonane zadanie z danego obszaru będzie punktowane w skali 1-12. Na
punkty składać się będą:
a. trudność zadania (0-2) – czy zadanie jest dostosowane do wieku
uczestników i czy jest dla nich wyzwaniem;
Strona | 1

b.

11.

12.
13.
14.
15.

wkład zuchów/harcerzy w wykonanie zadania (0-4) – czy zadanie jest
tylko wykonane przez harcerzy, czy może jest w większej części przez
nich przygotowane (4 pkt za inicjatywę zastępu)/ czy zuchy biorą udział
w tworzeniu zadania, czy tylko w jego realizacji;
c. pomysł na zadanie (0-4) - pomysłowość i nieszablonowość,
wykorzystanie instrumentów metodycznych i ciekawych form pracy;
d. Dodatkowe działania (0-2) – takie jak współpraca z innymi jednostkami,
grupami lub organizacjami – wyjście z działaniem na zewnątrz.
Każda jednostka będzie mogła również uzyskać 50 dodatkowych punktów za
organizację biwaku, podczas którego zuchy/harcerze udadzą się do
poznawanego podczas zbiórek regionu.
Na stronie hufca zostanie stworzona tabela, w której na bieżąco będą
wpisywanie punkty dla jednostek za wykonanie zadania z każdego obszaru.
Na stronie hufca na bieżąco będą wstawiane newsy z działaniami, które
podejmują jednostki w ramach uczestnictwa w propozycji programowej.
Dla jednostek, które zbiorą najwięcej punktów w swoich pionach metodycznych
czekać będą atrakcyjne nagrody.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów tj. Zespołu
Programowego. Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną przedstawione
drużynowym jednostek Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe.

Czuwaj!
Szefowa Zespołu Programowego
Phm. Julita Przesmycka
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