FREQUENTLY ASKED QUESTIONS,
czyli pytania i odpowiedzi do propozycji #zdalneHARCE
1. Czego dotyczy program #zdalneHARCE i jaki jest jego cel?
Program #zdalneHARCE dotyczy pracy z 5 obszarami rozwoju człowieka (fizycznym,
intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i społecznym) i ma na celu zadbanie o wszechstronny
rozwój odbiorów programu, a także wsparcie pracy gromad drużyn i zastępów w realizowaniu
programu w warunkach kwarantanny domowej przy jednoczesnym, możliwie najlepszym
zachowaniu cech i elementów metody.
2. Kto jest organizatorem programu #zdalneHARCE?
Program #zdalneHARCE jest organizowany przez interdyscyplinarny zespół stworzony na
poziomie Głównej Kwatery. W jego skład wchodzą instruktorzy z chorągwi ZHP i wydziałów GK.
3. Czy program #zdalneHARCE jest obowiązkowy?
Nie, to tylko propozycja dla Waszych środowisk. Liczymy, że spodoba Ci się na tyle, że zechcesz
z niej skorzystać, w całości lub w części dostosowując go do waszych potrzeb.
4. Kto może wziąć udział w #zdalneHARCE?
Propozycja #zdalneHARCE kierowana jest do wszystkich gromad zuchowych, zastępów
harcerskich i starszoharcerskich, drużyn harcerskich i starszoharcerskich, partoli i drużyn
wędrowniczych.
5. Czy muszę raportować moje postępy w #zdalneHARCE?
Na pewno ucieszymy się, jeśli podzielisz się z nami wynikami swojej pracy, ale nie jest to
obowiązkowe.
6. Jak mogę wykonać zadania z #zdalneHARCE, nie wychodząc z domu?
W pracy z zdaniami z programu #zdalneHARCE pomocne będą programy do pracy zdalnej,
takie jak Teams, albo telekonferencje. Dokładne instrukcje korzystania z nich znajdziesz
w 2 tutorialach wideo przygotowanych w programie.
7. Czy materiały z #zdalneHARCE będą gdzieś dostępne po jego zakończeniu?
Gdzie mogę znaleźć wymagania do sprawności, które są polecane w #zdalneHARCE?
Tak, wszystkie materiały stworzone w programie #zdalneHARCE będą dostępne na platformie
stworzonej dla propozycji oaz w Centralnym Banku Pomysłów.
8. Przegapiłem jedno z zadań z danego tygodnia – co mam zrobić? Dołączyłem do programu
#zdalneHARCE w czasie jego trwania, czy nadal mogę w nim uczestniczyć?
Program #zdalneHARCE jest stworzony w taki sposób, abyś mógł dołączyć do niego w dowolnym
momencie, porzucić na chwilę, jeśli akurat nie będziesz mógł z nami pracować i wrócić
z powrotem.
9. Członkowie mojej drużyny mają mniej niż 13 lat, czy nadal mogą korzystać z aplikacji do
pracy zdalnej, jak np. Office Teams?
Harcerze, którzy nie mają ukończonych 13 lat, mogą korzystać z aplikacji Teams, jeśli ich
rodzice wyrazili na to zgodę.
10. Moja drużyna/zastęp nie pracuje z #zdalneHARCE, ale ja chciałbym wziąć w nim udział - co
mogę zrobić?
Program #zdalneHARCE został przygotowany głównie z myślą o drużynach i zastępach - będzie
ciężko Ci przygotować zbiórkę tylko dla samego siebie
. Jednak wiele z treści proponowanych
w czasie programu możesz wykonać samodzielnie, jeśli tylko ma na to ochotę.

