KORAK VODITELJA
KAKO DO VEČJE SKUPINSKE MOTIVACIJE V KLANU
Brigita Škrabanja, Pogumna kamela, Litija 1

ANALIZA STANJA:
Letošnje leto so v naš klan prišli na novo trije člani iz veje IV. Noviciata
nimamo, ker smo se odločili, da ga nima smisla sestavljati, ker klan ni
dovolj številen. Od lani klan redno obiskujeta dva klanovca, dobili pa smo
tudi dva člana na novo. Imamo torej sedem rednih in poleg njih še dve ne
preveč redni obiskovalki klana.
Za naslov svojega koraka voditelja sem se odločila, ker je občutek za
skupinskega duha upadel oz. ga zaradi na novo sestavljene skupine ni bilo
čutiti. Letos sem na pot voditeljstva stopila sama, kar me včasih skrbi,
zato sem se na začetku letošnjega skavtskega leta odločila za korak, ki mi
bo v oporo. Kot voditeljica sem tista, ki jim pomagam, da postanejo
skupnost. Spremljam jih pri sprejemanju odločitev in jim puščam nekaj
teže odgovornosti. Skupnost je tudi eden izmed treh gradnikov veje PP.
Razmišljala sem kako jih motivirati za skavtski način življenja, da bi
začutili utrip skupine (čeprav manjše) in da bi pričeli razmišljati kaj je tako
drugačnega in kvalitetnega v skavtskem načinu življenja.
NAMEN:
PP začutijo, da je skupina (klan) pomembna v njihovem življenju, saj
čutijo pripadnost in hodijo na srečanja tudi zaradi občutka pripadnosti in
povezanosti.
CILJI:
- Pridobimo nekaj novih skavtov.
- Na prvem srečanju izvedemo posvet, na katerem skupaj načrtujemo
preživljanje časa na srečanjih v tem skavtskem letu in se odločimo
katerih skavtskih dejavnosti se bomo udeležili in katerih ne.
- Se odpravimo na večdnevni izhod s kolesi, da utrdimo skupnost.

- Se udeležimo kakšnega skupinskega skavtskega izziva (Zlata žaba),
da se preizkusimo v sodelovanju.
- Ukrademo zastavo našim izvidnikom na njihovem zimovanju, da se
povežemo znotraj stega.
- Izvedemo skupno zimovanje z drugimi stegi, da spoznamo nove
prijatelje.
- Se povežemo z Mladinskim centrom v Litiji.

NAČIN izvedbe po korakih:
Vsak hodi po poti voditeljstva s koraki. Nekateri so veliki, drugi
majhni, pri nekaterih ti spodrsne. Nikoli ne veš točno kako bo
izpadlo. Pa vendar je pred nami pot polna korakov, ki jih delamo
dan za dnem, vodita pa nas volja in pogum.
1. KORAK (Posvet na prvem srečanju):
Razmislili smo o tem, kaj bi bilo dobro izvest in zakaj. Kakšna je trenutna
situacija v klanu, kje smo in kaj hočemo. Kaj jim pomenijo skavti oz.
pripadnost skupini - klanu . Koliko članov šteje skupina. Trudili smo se
pridobiti tudi nekaj novih članov. Iskali smo ideje česa vsega se lahko
lotimo, skupaj smo začrtali pot letošnjega skavtskega leta. Prvo srečanje
smo izvedli na nenavadnem, vendar zanimivem kraju – garažni strehi,
kjer so klanovci povedali veliko idej in želja.
Namen: Strniti ugotovitve o naši skupnosti ter spodbuditi nadaljne
odločitve in delovanje PP.
Cilj: Izvesti prvo srečanje v letošnjem skavtskem letu v nekoliko drugačni
ambientaciji ter si zastaviti skupinske cilje.
Preverba:Opazila sem veliko začetno navdušenje, ki pa je pri nekaterih
ciljih tekom izvrševanja tudi pojenjevalo. Zapisali smo si precej veliko
število ciljev, vendar jih je bilo preveč, da bi jih lahko realizirali v tem letu.
Svetovala sem jim, da je bolje, če se jih lotimo le nekaj in te izpejemo
dobro. Prišli smo do tega, da bomo odšli na potep s kolesi, da se bomo
udeležili skavtskega filmskega festivala in se povezovali tudi z drugimi
stegi in Mladinskim centrom v Litiji.

2. KORAK (Povezovanje v skupini): Odpravili smo se na jesenski izhod s
kolesi do slovenske obale (28., 29. in 30.10.), prečkali smo mejo z

Italijo in obiskali grad Devin. Na poti smo doživeli marsikaj zanimivega
in smešnega, kar nas je dejansko povezalo. Ujeli smo zadnje sončne
dni jeseni. Prenočili smo v dveh župniščih in se cele tri dni vozili s
kolesom.
Namen: Povezati skupino in navdušiti klanovce za skavtski način življenja.
Cilj: Jesenski izhod s kolesi do obale in gradu Devin (28., 29. in 30.10.
2010).
Preverba: Sprememba okolja, pustolovščine, tveganja in nepredvidene
situacije so motivirali PP. Skupaj smo preživeli tri dni v dobrem in slabem
in se navadili na novo sestavo klana. Izlet se je izkazal za dober začetek
skavtskega leta in je pripomogel k večji skupinski motivaciji.
3. KORAK - Povezovanje znotraj stega. Kraja zastave našim izvidnicam in
izvidnikom na njihovem zimovanju, kjer so imeli tudi nočno stražo.
Pomembno se mi zdi povezovanje med vejami, s katerimi imajo
klanovci ponavadi stike preko služenja.
Namen: Spoznavanje med vejami.
Cilj: Ukrasti zastavo našim izvidnikom.
Preverba: Uspešna kraja zastave je okrepila skupinskega duha. Bili smo
ponosni, saj nam je uspelo.
4. KORAK - Povezovanje z drugimi stegi. Odšli smo na prednovoletno zabavo
k Homškim sončkom. Ideja je prišla spontano in nenačrtovano.
Na letošnje zimovanje smo se odpravili s še dvema stegoma, česar smo se
s sovoditeljema domislili na prejšnjem državnem srečanju. Izvedba
takšnega zimovanja se mi zdi primerna predvsem pri manjši skupini
klanovcev, da lahko ti vsaj enkrat izkusij program primeren za večje
skupine. Ugotovili smo, da naši trije klani skupaj sestavljajo ravno prav
veliko in uravnoteženo skupino kar se tiče punc in fantov. Ideja je rasla in
rasla ter se izkristalizirala v skupnem zimovanju v Ponikvah blizu Idrije v
prvem vikendu zimskih počitnic. Vsak od nas je doma navdušil svoj klan in
vsi so bili za.
Namen : PP se spoznajo z ostalimi stegi, navežejo stike.
Cilj 1: Obisk prednovoletne skavtske zabave v Homcu.
Cilj 2: Izvedba skupnega zimovanja (12.-15. 2. 2010) s stegoma
Dobrepolje 1 in Škocjan-Turjak 1.
Preverba 1: Na žalost zabava ni izpadla tako dobro, kot sem mislila, saj je
postalo zabavno šele bolj proti koncu, ko so zamenjali glasbo. Ta dogodek
nas ni kaj dosti povezal med seboj, niti se nismo kaj preveč povezali s

kakšnim drugim stegom, razen malo zaplesali. Kljub temu sem še vedno
ostala pri ideji povezovanja z drugimi stegi.
Preverba 2: Še polna vtisov lahko povem, da je bilo to zimovanje prijetna
in zanimiva izkušnja in da smo pridobili veliko novih prijateljev. Prvi dan
se je sicer še poznalo, da se med seboj ne poznamo, naslednji dan pa to
ni bil več problem. Z raznimi spoznavnimi igrami in kasneje s pogovori
smo odkrili marsikaj zanimivega en o drugem. Sestavili smo pester
program in jim pustili ravno prav prostega časa. Ena izmed zanimivih
izkušenj je bila tudi polnočna maša zunaj iz nedelje na ponedeljek. Pred
tem smo skupaj zgradili oltar in križ iz snega. Na zimovanju smo ostali do
ponedeljka, torej tri dni.
Kljub neprijetni situaciji, ki nas je doletela ob odhodu, mi bo to zimovanje
ostalo v lepem spominu in mislim da smo dosegli z njim precejšno mero
motivacije za povezovanje z drugimi stegi in skupinsko motivacijo znotraj
posameznega klana.

5. KORAK - Povezovanje z mladinskim centrom v Litiji, sodelovanje,
izposoja kamere za snemanje filma. Obisk klubske scene.
Namen: Si razširiti obzorje o mladinskih skupinah v Litiji, sodelovanje.
Cilj: Izposoja kamere in obisk klubske scene, kjer so brali poezijo.
Preverba: Z Mladinskim centrom smo navezali dobre stike, saj je pri njih
precej aktiven eden izmed naših klanovcev. Rade volje so nam posodili
kamero. Enkrat smo obiskali tudi klubsko sceno, kjer so brali poezijo.
Kamera nam je prišla prav tudi na zimovanju, kjer smo posneli oba
zabavna večera.
6. KORAK – Skupinsko delo in sodelovanje.
Namen: Spoznati sposobnosti in omejenosti v družbi, se učiti sprejemanja
sebe in drugih, se učiti komuniciranja in sodelovanja.
Cilj 1: Pripravimo sceno za igrico na prireditvi za Betlehemsko lučko.
Cilj 2: Lotimo se snemanja filma za Zlato žabo.
Preverba 1: Za pripravo scene na prireditvi smo porabili eno srečanje, kar
je bilo premalo. Naredili smo le pol scene. Tega izziva smo se lotili le dva
dni pred prireditvijo (tik pred zdajci), kar je bilo stresno. Scena je sicer
dobro služila svojemu namenu, vendar sem jo polovico dokončala sama en
dan pred prihodom betlehemske lučke.
Preverba 2:V januarju smo poleg načrtovanja skupnega zimovanja na
rednih srečanjih porabili največ časa za snemanje filma za skavtski filmski
festival Zlata žaba. Nekajkrat smo se dobili tudi izven rednih srečanj.
Skupno sodelovanje in ustvarjanje tega filma je okrepilo vezi med nami.
Pokazale pa so se tudi njihove vloge, njihove sposobnosti in talenti.

Dvakrat smo se dobili tudi doma pri eni klanovki in meni. Mislim, da je bolj
zanimivo in privlačno, če je srečanje tudi še kje drugje kot v skavtski sobi.
Glede samega snemanja filma, se mi je zdelo,da je nekje na sredini
motivacija padla. Film nam je uspelo posneti in poslati na festival. Žal pa
se nismo uvrstili v finale. Kljub temu klanovci pravijo, da se bomo prijavili
tudi naslednje leto, vendar se bomo snemanja lotili že prej in bolj
načrtovano. Motivacija ni upadla.
S cilji, ki sem si jih zadala, je bil namen, da PP-jevci začutijo pripadnost
skupini in skupinsko motivacijo v času izvajanja koraka v večji meri
uresničen. Vsi ti cilji sestavljajo moj korak voditelja. Res pa je, da se je
treba za motivacijo v skupini truditi ves čas. Dinamika skupine se tekom
časa spreminja. Vedno znova je treba stopati in delati korake skupaj s PPjevci. Nekateri koraki so uspešni bolj, drugi manj. Važna je pot, ki nas
povezuje, če smo usmerjeni k skupnemu cilju.

