Druhno Drużynowa!
Oddajemy do Twoich rąk przygotowany przez na wzór śródrocznej książki pracy. Wiemy dobrze, że czasem
pojawiają się z nią różne problemy…
- Co musi zawierać bezwzględnie, co powinna, a co jest zupełnie dowolne?
- Po co właściwie należy ją prowadzić? I do czego służy?
- Co jest jej stałym, a co zmiennym elementem?
Mamy nadzieję, że nasza propozycja da Ci odpowiedź na te i inne pytania.

Książka zawiera w sobie wiele porad, wskazówek czy ilustracji, których zadaniem jest dokładne pokazanie w jaki
sposób prowadzenie jej może Ci ułatwić pracę z drużyną.
Przygotowana jest zarówno w wersji .pdf – gotowej do druku, prowadzenia i uzupełniania, jak i w wersji .doc –
do edytowania, zmieniania i dopasowywania (możesz ją wydrukować lub prowadzić w formie elektronicznej).
Nasz projekt możesz także potraktować jako inspirację, na podstawie której stworzysz własną – autorską
książkę. Możesz ją również wykorzystać jako bazę, którą rozbudujesz / zmienisz w oparciu o specyfikę i
obrzędowość Twojej drużyny.
Ważne, żebyś nauczyła się z niej korzystać na co dzień! ☺
Kilka uwag praktycznych:
•

•
•

•

Wersja .pdf przygotowana jest tak, by po jej dwustronnym wydrukowaniu, można było z niej korzystać
w sposób maksymalnie wygodny (można ją oczywiście wydrukować również jednostronnie, choć
wtedy niektóre strony będą „puste”).
Przygotowane są wersje z ilustracjami i bez (możesz wtedy wstawić własne rysunki lub zdjęcia).
Pliki są w trzech formatach - .pdf (dedykowaną programowi Adobe), .doc (dedykowaną programowi
WORD w wersji 97-2003), i .docx (dedykowaną programowi WORD w wersji 2007-2010).
W przypadku pliku .doc istnieje możliwość, że poszczególne elementy dokumentu się „rozjadą”, i
zamiast planowanych 70 stron na Twoim komputerze będzie ich więcej, lub jakiś element „przeskoczy”
z właściwej strony na inną. Pamiętaj, że jak książka powinna wyglądać zawsze możesz sprawdzić
korzystając w pliku w formacie .pdf.
W razie pytań / wątpliwości / uwag / komentarzy pisz śmiało na adres: sulewska.maria@gmail.com

Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam pomóc w jeszcze lepszej pracy Twojej drużyny!
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ps. Wszystkie pliki są dostępne do ściągnięcia na stronie http://maz.harcerki.zhr.pl/ w zakładce „pomoce
metodyczne”!

