KARTA TROPU
STARSZOHARCERSKIEGO
Zdobywanie tropu starszoharcerskiego powinno trwać od 1 do 3 miesięcy, w ciągu
od 4 do 8 zbiórek zastępu. Zastęp wybiera pomysł na trop z dostępnych propozycji lub
wymyśla go samodzielnie tak, aby tematycznie odpowiadał jednej z 7 kategorii.
Wybór lub wymyślenie
własnego tropu
w zastępie
- otwarcie tropu

Konsultacja
tropu
z drużynowym

Wypisanie zadań,
ich terminów
i podzielenie ich
między wszystkich

Planowanie

Podsumowanie tropu
w gronie zastepu
- wyciągnięcie wniosków

Sprawdzenie
czy zadania
idą wg planu

Działanie - realizacja zadań

Ogłoszenie
przez drużynowego
rozkazu
z zamknięciem tropu

Podsumowanie
w gronie całej drużyny
- zamknięcie tropu
decyzją Rady Drużyny

Podsumowanie

1-3 miesięcy/4-8 zbiórek zastępu

Nazwa:
Zastęp:
Zastępowy:

Kto bierze udział:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Trop starszoharcerski realizujecie w trzech krokach. Pierwszym krokiem będzie zgłębienie
wybranego przez Was tematu, analiza aktualnego problemu oraz możliwości jego
rozwiązania. POSZUKIWANIE wszystkich ścieżek, jakimi będziecie mogli podążyć w czasie
realizacji tropu. Drugi krok to aktywne działanie, często służba na rzecz kogoś. Trzeci krok
to podsumowanie całości w formie wybranej przez zastęp, przy czym forma również
powinna być aktywna i zawierać w sobie informacje o wszystkich działaniach podjętych
w ramach realizacji próby.

CEL WASZEGO TROPU
Co zamierzacie osiągnąć:

Treść:

Etapy:

Pamiętajcie, aby zaplanować trop wg następującej kolejności:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Wypiszcie
pomniejsze zadania,
które muszą być
zrealizowane,
aby osiągnąć cel

Zadania do realizacji

2. Do każdego kroku dopasujcie inną 3. Zaplaosobę z zastępu,
nujcie,
która będzie odkiedy
powiadać za jego wykonacie
wykonanie
poszcze– tak aby każdy
gólne
w zastępie miał coś
zadania
do wykonania
Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

4. Zastanówcie
się jakich
materiałów
lub pomocy
potrzebujecie

Materiały,
zapotrzebowanie
na pomoc

OCENA TROPU
Co się udało:

Co się nie udało:

Co należy poprawić:

 Czy osiągnęliście cel, jaki sobie założyliście na początku?
Jaką zmianę w otoczeniu przyniosła Wasza służba?
 Jak oceniacie wpływ Waszych działań na społeczność wokół Was?
Co czuliście w trakcie realizowania służby?
 Jak dużo nauczyliście się w trakcie służby - co rozwinęliście w sobie w obszarze,
za który każdy z Was odpowiadał?
 Jak możecie zadbać o wypromowanie i podzielenie się efektami Waszej służby
z szerszym gronem odbiorców? Czy jesteście w stanie zachęcić innych
do tego typu działań?

Trop zaliczono rozkazem L ……… z dnia ……………..
……………………....................
Podpis drużynowego

