


Szkolenia 
drużynowych 

Każdy drużynowy 
powinien zostać 
przygotowany do 
pełnienia funkcji. 

Przygotowując 
drużynowego bierzemy 

odpowiedzialność  
za dzieci i młodzież, 

wizerunek organizacji  i 
ciężar wartości,   które 

uznaliśmy za 
najważniejsze. 



Harcerzem się jest dopiero 
wówczas , gdy się pragnie 

doskonalenia harcerskiego.  
 

                         hm. Aleksander Kamiński 

  
 



Szkolenia….. 



Każdy drużynowy powinien zostać 
przeszkolony zarówno  

w ramach standardów części 
ogólnej,  

jak i metodyki grupy lub grup 
metodycznych, z którymi pracuje. 



 
Zuchy i harcerze robią wszystko 

to, co robi drużynowy.  
Drużynowy odbija się  

w swoich zuchach  
i harcerzach  
jak w lustrze.  

 



Zuchy i harcerze nauczą się poświęcenia  
i patriotyzmu tylko od takiegoż poświęcenia i patriotyzmu drużynowego. 



Funkcja 
drużynowego 

 

      W ZHP kluczową 
funkcję pełni drużynowy.                     
Od niego zależy jakość 
harcerskiego wychowania, 
skuteczność stosowania 
metody harcerskiej oraz 
zadowolenie samych 
zuchów i harcerzy                
z warunków stwarzanych 
im do rozwoju. Od niego 
zależy opinia rodziców 
zuchów i harcerzy czy 
dyrektora szkoły o naszej 
organizacji. 
 



Praktyczne  
rady dla druha: 



 I 
 zBIÓrka 

 
 Każda zbiórka ma swój cel, 

musi być zaplanowana  
(co, w jakiej kolejności  

i ile czasu).  
Nigdy nie wolno jej odwoływać     

w ostatniej chwili.  
 



Zbiórkę kończy się w momencie 
najlepszej zabawy  

(zuchy i harcerze pamiętają 
dobrą zabawę i chcą przyjść  

na nową). 



Najpierw praca, a potem zabawa – pamiętaj  
o rozruszaniu grupy. 

Przemienność – na zmianę elementy głośne i ciche. 



Pamiętaj! 
Na każdej zbiórce coś nowego ! 



II 
GaWĘda 

 
Dobra to krótka (5 – 7 min.)  
i w korelacji z resztą zbiórki. 
Gawęda to krótka opowieść             

z mottem a nie wykład. 
 
 



III 
PIOSenka 

 
Koniecznie coś nowego  

na zbiórce. 



IV 
MuSztra 

Element dyscyplinujący, najlepiej przeprowadzać          
na początku każdej zbiórki. 



Musztra nie jest za karę,  
ale dla zabawy. 

Musztra tyczy się każdego  
w drużynie, kadry też. 



V 
ucISzacze 

 
Gdy jest za głośno, to nie krzycz 

jeszcze głośniej na ludzi  
bo szkoda gardła. 

Są lepsze sposoby, np.: 
drużynowy:   „Chcę powiedzieć kilka słów”. 

reszta:             „My słuchamy a ty mów”. 



Aby zbiórka była udana 
drużynowy musi wiedzieć,  

jaki cel chce osiągnąć  
i do jego realizacji dobierać środki. 

Zbiórkę należy prowadzić  
wg szczegółowo przygotowanego 

planu. 



Nie może być chwili, w których 
zuchy czy harcerze się nudzą lub 

nie mają co robić. 



Nie może też się zdarzyć,   
że pewne elementy zbiórki 

przeprowadzane są  
w pośpiechu  

(z obawy, że zabraknie czasu). 



                              

 

                                    Z harcerskim pozdrowieniem 

 

                                        Czuwaj !!! 



 
 
 
Opracowała: 

phm Anna Furgała 

Hufiec Lubaczów 
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