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Podaki o kandidatu
Jan Mohorič
Železniki 1
Vstrajni kojot

Podaki o sopotniku
Maja Urh
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Povzetek in ključne besede

Namen tega koraka je povezati IV-jevce znotraj voda, saj smo v prejšnjih letih bolj poudarjali povezanost in delovanje čete kot celote. Stvar se je začela že s pravilno postavitvijo vodnikov, nato priganjanjem k vodovim sestankom, ki niso privlečeni za lase. Uvedli smo tudi nekaj novosti, ki so pripomogle k
povezanosti. Med izvajanjem je tudi ravno prav prišel natečaj za naj izhod s katerim sem takoj začel
navduševati vodnike, kajti to je najlepša priložnost za utrditev voda.
povezovanje, izbira vodnikov, zanimivi vodovi sestanki, novosti, izhod voda

Analiza

Že na taborni šoli so nas usmerili k razmišljanju o koraku voditelja. Zato sem se začel spraševati, kaj bi v
naši četi storili za še boljše delovanje. Primerjal sem se z ostalimi četami. Hitro sem ugotovil, da bi bilo
super, če bi bili otroci znotraj voda povezani prav tako dobro kot v nekaterih ostalih četah, saj sem slišal
kako lepo se imajo itd.

Nameni

Povezati vod
Narediti vodniške sestanke bolj privlačne
Vsak član voda se bo počutil kot del tega voda

Cilji

Vodi bodo po koncu koraka imeli vodov sestanek vsaj enkrat na 14dni
Ob koncu imeli vsaj 3 neuradna srečanja voda
Udeleženost na vodovih srečanjih vsakega posameznika mora biti več kot 80%
DODATNO: vod mora izvesti vsaj en potep ali izlet voda
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Program

Prvi korak je postavitev vodnikov in podvodnikov, ki so zavzeti in se med seboj še dopolnjujejo. Sklicati
prvi vodniški sestanek, kjer do dobra razložiti vse o vodih, kako pričakujemo, da bodo delovali letos itd.
Seveda vsak vod dobi tudi zvezek voda v katerega zapisuje vse, kar se mu je zgodilo. Na tem sestanku
bosta prisotna tako vodnik kot podvodnik, saj je s pomočjo tega vodnikom lažje, ter podvodniki lahko
na čase malo usmerijo vodnika v pravo smer. Prav tako so prejšnja leta imeli samo tiste sestanke, ki so
bili potrebni in še ti so bili privlečeni za lase. Zato smo se odločili, da jim malo razložimo tudi o neuradnih vodniških sestankih. Pri sami izvedbi smo se odločili, da jim damo tudi veliko možnosti in prostora,
kar je bistvo vzgojnega namena. Ker so bili vodovi zvezki? po navadi samo zato da so bili, smo pri tem
uvedli, da vsaj eno zanimivo srečanje dodajo tudi na spletno stran pod novice, če se s tem seveda
strinjajo.
Na koncu se mi je tudi strnila želja, ki je nisem hotel z njimi deliti in sicer to, da bi vodi postali stalnica in
se imena ne bodo več vsako leto menjala. Tako bi dobili neko zgodovino vodov, ki bi bila zanimiva za
naslednje rodove. Seveda bomo to upoštevali naslednje leto. Ko bomo gradili vode bodo novi člani
samo dodani trenutnim in starejši vodniki bodo odšli iz njih. Seveda to se ne bo storilo tako vse vidno,
saj če so se prejšnje leto imeli lepo v vodu, potem bo gotovo več verjetnosti, da si pustijo isto ime.
Poleg tega nam je na koncu prav prišel še natečaj za naj vodov izhod ali izlet. Tako sem se odločil še na
tem narediti velik poudarek.

Preverba

Trenutno se že vidi večja povezanost vodov, tudi dalo se je videti od določenih vodov, da
zelo uživajo na sestankih in so pri tem tudi pobudniški in ustvarjalni. Pri nekem drugem pa
smo imeli na začetku probleme z vodnikom, ki ni vzel svoje naloge resno, saj je bilo pri
našem načinu dela, če vodnik ni zagrabil, potem konec. Tukaj smo to rešili, da smo njega
malo bolj privili, ter si tudi veliko pomagali s podvodnikom, saj smo njemu dali nalogo naj
spodbuja, priganja vodnika. Tako lahko rečem, da je povezovanje vodov uspelo, seveda pa
se tukaj zgodba še ne konča, saj je do konca skavtskega leta še veliko. Sicer izhoda niso še
imeli časa izpeljati, so pa vsi že delali na načrtovanju tako, da lahko rečem, da bo to vsem
vodom uspelo.
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Osebni napredek

Pri svojem koraku sem spoznal, da je naloga, ki sem si jo zadal še težja kot sem sprva mislil, saj pride v
komunikaciji do nejasnosti in obljubljanja, ki se ne izpolni. Do dobra sem spoznal svoje vodnike in sedaj
že znam kar dobro prebrati, kdaj jih kaj muči in s pogovorom na štiri oči to poskušati rešiti. Mislim, da mi
je iz čete manjkala tudi ta izkušnja vodov, saj smo bili takrat na tem področju dokaj neresni. Zato sem s
pomočjo tega koraka nekako zapolnil to luknjo in mlajšim dal to izkušnjo, ki je sam nisem doživel.

Zahvale

Zahvalil bi se rad svoji sopotnici, ki me je vse skozi spremljala pri izvajanju koraka, me spodbujala in
usmerjala, da sem v določenih situacijah ravnal pravilno. Poleg tega bi se rad zahvalil tudi kolegici
četovodkinji, ki mi je pomagala iti po tej poti.

Priporočila za vodnika

Moja sopotnica in jaz ne veva kaj napisati pod to točko, zato sva jo pustila skoraj prazno.
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