Strefa Zdalnych Inspiracji – część zuchowa

Druhny i Druhowie!
Serdecznie zapraszamy Was do lektury wniosków, sugestii i pomysłów dotyczących
pracy zdalnej w drużynach i gromadach. Zbliżająca się przerwa świąteczno-sylwestrowa
może być okazją do poprawienia jakości działań w swojej jednostce, a zbudowanie
zaangażowania uczestników może zaprocentować większą frekwencją w czasie
pierwszych zimowo-wiosennych zbiórek na żywo. Jeśli w 2021 roku będzie potrzebny
powrót obostrzeń i ponownie zostanie narzucony zakaz organizacji zbiórek i biwaków
– z pewnością lektura niniejszych wskazówek się przyda.
Niniejszy dokument, a właściwie pięć dokumentów, jest wynikiem pracy Strefy
Zdalnych Inspiracji, która odbyła się online 19. listopada 2020 roku. Po dyskusjach
w grupach metodycznych zadaliśmy sobie sześć ważnych pytań, a następnie w oparciu
o wnioski z dyskusji odpowiedzieliśmy na nie. Systematyka każdego z dokumentów jest
mniej więcej taka sama – dzięki temu łatwiej porównacie konkretny aspekt pracy
zdalnej, jeśli pracujecie w swojej jednostce więcej niż jedną metodyką. Pytania, które
zadaliśmy, brzmią:
1.
2.
3.
4.
5.

Na co zwrócić szczególną uwagę prowadząc działalność online?
Czego się wystrzegać prowadząc działalność online?
Jak realizować instrumenty metodyczne (stopnie, sprawności, naramienniki)?
Jak pracować systemem małych grup?
Jak wykorzystać otoczenie zewnętrzne - podwórka, zabudowania, tereny
naturalne?
6. Jak wykorzystać zasoby ludzkie - rodziców, rodzeństwo?
Zupełnie osobnym dokumentem jest „Aplikacje”, w którym krótko opisaliśmy
oprogramowanie i aplikacje zaproponowane w czasie Strefy Zdalnych Inspiracji,
w kolejności:
1.
2.
3.
4.

Aplikacje do połączeń.
Aplikacje służące uatrakcyjnieniu zbiórek.
Narzędzia do tworzenia grafik i prezentacji.
Bazy wiedzy do wykorzystania podczas gawęd/wprowadzania w temat zbiórki.

Mamy nadzieję, że przyda się to Wam w pracy zdalnej, która – mamy nadzieję – będzie
tymczasowa. A wszystkim czytelnikom życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do
normalności!
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
Kadra Strefy Zdalnych Inspiracji
phm. Maja PAWIŃSKA – koordynatorka
hm. Magdalena TURBASA – część zuchowa
hm. Magdalena BANACH – część harcerska
phm. Joanna KARCZEWSKA – część starszoharcerska
phm. Agata PRUSS – część wędrownicza
hm. Jacek GRZEBIELUCHA – wsparcie merytoryczne
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1. Na co zwrócić szczególną uwagę prowadząc działalność
online?
•

pomysły innych drużynowych, poznawane ich podczas odpraw/spotkań z instruktorami –
ważna jest wymiana doświadczeń w ramach środowiska, hufca;

•

przeszkolenie z narzędzi, za pomocą których można przeprowadzić zbiórki w inny sposób
niż rozmowa na MS Teams;

•

przeprowadzenie kursu z narzędzi online przydatnych w nauce zdalnej;

•

udostępnianie zdjęć ze zbiórek na stronach drużyny;

•

kontakt telefoniczny (SMSy i maile dużo łatwiej jest zignorować);

•

przygotowanie planu pracy na czas pandemii;

•

zespół programowy – cykl spotkań online dla kadr jednostek (jak tworzyć ciekawe formy
online, ale nie tylko internetowo);

•

potrzebny jest większy wkład zespołu programowego/namiestnictwa w działania drużyn,
tworzenie przez nich zbiórek ,,uniwersalnych”, konspektów gotowych do zastosowania
w razie, gdyby drużynowy nie miał pomysłu na zbiórkę;

•

spotkania z kadrą kształcącą, która będzie mogła zaproponować aplikacje, narzędzia i
strony, które możemy wykorzystywać;

•

propozycja programowa (hufcowa), dzięki czemu lepiej dostosowana do specyfiki
środowiska;

•

fora dla instruktorów, panele dyskusyjne;

•

branie udziału w warsztatach i formach inspiracyjnych;

•

indywidualne rozmowy z harcerzami (mentoring).

2. Czego się wystrzegać prowadząc działalność online?
•

SMSy i maile dużo łatwiej jest ignorować - lepszy jest kontakt telefoniczny.

3. Jak realizować
sprawności)?
•

instrumenty

metodyczne

(stopnie,

pomysł: kadra drużyny wybiera sprawność i wymyśla do niej pięć zadań (jedno na każdy
dzień) i ładne grafiki na stronę namiestnictwa, dodając dokumentacja zadań;
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•

nagradzanie harcerzy i harcerek, którzy zrealizowali stopień, poprzez publiczne
pochwalenie tej osoby. Może to być stworzenie plakatu lub czegoś takiego
i udostępnienie go na przykład na mediach społecznościowych;

•

elastyczne podejście do zadań na sprawność (zmienianie ich odpowiednio od
warunków);

•

zadania do realizacji między zbiórkami;

•

spotkania kapituły stopni w formie zdalnej;

•

osoby, które nie mają prób zostają przydzieleni do poszczególnych osób z kadry, która
kontaktuje się z członkami w drużyny - dobry podział obowiązków;

•

propozycje konkretnych sprawności do zrealizowania, wybór kilku zamiast całej książki
sprawności dla harcerzy;

•

dostosowanie sprawności grupowej tak, by dało się ją zrobić samodzielnie w domu;

•

zadania międzyzbiórkowe;

•

webinar dla harcerzy co to jest stopień, jak się zdobywa, ile powinien wymyślić zadań
i skąd ma na nie wziąć pomysły.

4. Jak pracować systemem małych grup?
•

działanie przez współzawodnictwo: zadanie dla drużyn/zastępów, które muszą wykonać
i najlepsi dostają za to punkty;

•

dodatkowy motywator – punktacja na żywo widoczna dla wszystkich;

•

turniej online dla zastępów - wysyłane online, ale do wykonania nie tylko w Internecie;
zastępy muszą komunikować się ze sobą, aby je wykonać;

•

zadania międzyzbiórkowe.

5. Jak wykorzystać otoczenie zewnętrzne
zabudowania, tereny naturalne?
•

-

podwórka,

tworzenie zadań tematycznych poza komputerem: na przykład każdy musi iść na spacer
i drużyna w sumie musi przejść 102 km – drużyna będzie miała wspólny cel;

•

gra po domu! Punktowi to rodzice albo inne osoby z kadry, do których harcerze dzwonią;

•

w przypadku naboru na wsi, można udostępnić plakaty naborowe za pomocą stron
ośrodków kulturalnych na przykład gminy itp.;
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•

przygotowanie gry terenowej, w której udział bierze się fizycznie np. na terenie miasta
- gra taka powinna być dostępna przez długi okres, na przykład tydzień, można ją
realizować z rodzicami lub w grupkach 2-3 osobowych wg bieżących restrykcji;

•

promocja na grupach facebookowych sąsiedzkich, na przykład dzielnicowych;

•

zbiórki do zrealizowania wraz z rodzicami – spacer z rodzicami, gra terenowa, zadanie
budowania karmników wraz z rodzicami, odwiedzenie pomników w okolicy i służba na
ich rzecz, robienie albumów ekologicznych za pomocą zero waste.

6. Jak wykorzystać zasoby ludzkie - rodziców, rodzeństwo?
•

gra po domu! Punktowi to rodzice albo inne osoby z kadry, do których harcerze dzwonią;

•

stworzenie odpowiedniego kanału do kontaktu z rodzicami np. konwersacja na
Messengerze;

•

stworzenie instrukcji zbiórki, którą rodzic może przeprowadzić z dzieckiem;

•

ogłoszenie na Librusie lub innym dzienniku elektronicznym;

•

zbiórki do zrealizowania wraz z rodzicami – spacer z rodzicami, gra terenowa, zadanie
budowania karmników wraz z rodzicami, odwiedzenie pomników w okolicy i służba na
ich rzecz, robienie albumów ekologicznych za pomocą zero waste;

•

wykorzystanie kalendarza świąt nietypowych jako inspirację - np. z okazji dnia zdrowego
odżywiania

harcerze

wysyłają

przepis

na

ulubiony

zdrowy

posiłek/deser

-

zaangażowanie rodziców.

7. Inne pomysły na działalność zdalną:
•

zdalna zbiórka na godzinie wychowawczej, aby pokazać nasze zbiorki zdalne na
godzinach wychowawczych;

•

folder z dostępnymi dla kadry konspektami (kadra dzieli się z innymi drużynami swoimi
konspektami). “Pudło nie nudno” - każda drużyna tworzy konspekt i drużynowi
wymieniają się konspektami w obrębie środowiska;

•

miejsce, w którym będzie przejrzyście opisane, na co są przeznaczane pieniądze ze
składek;

•

zbiórka dla rodziców online -porozmawiać i dowiedzieć się jakie mają oczekiwania;
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•

przeprowadzenie kursu z narzędzi online przydatnych w nauce zdalnej (np. w szkole)
a przy okazji ogłoszenie, że jest się harcerzami i prowadzi się akurat nabór;

•

organizacja zbiórek z ekspertem w jakiejś dziedzinie;

•

element zaskoczenia na każdej ze zbiórek, coś nowego, np. kurs projektów 3D dla
harcerzy;

•

uświadomienie o tym, na co są przeznaczane składki, np. przygotowanie infografiki
o rozplanowaniu pieniędzy;

•

nagranie filmiku promującego drużynę (umieszczenie w mediach społecznościowych np.
Facebook);

•

gra społecznościowa (wrzucane na portale hufca zadania) - robią zadanie (nie
internetowe), a efekt zamieszczają w komentarzu;

•

efekty pracy drużyny muszą być widoczne - widoczność drużyny w mediach
społecznościowych;

•

inspiracje z biblioteczki hufca;

•

wykorzystanie literatury harcerskiej.
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