Krąg Instruktorski „Szkołą za Lasem”
Szczep 234 WDH i Z

Formy pracy:
Formy pracy dzielimy na:
• Statyczne i dynamiczne;
• Mówione;
• Wymagające wytężonej pracy mózgu;
• Pracy w terenie;
• Redaktorskie;
• Artystyczne;
• Harcerskie;
• Ukulturalniając.
Zasady doboru form:
• Forma musi być zgodna z treścią, którą chcesz przekazać
• Forma powinna pomóc Ci w podkreśleniu i uwydatnieniu treści, unikaj takich, które mogą przysłonić przekaz.
Nadmierne rozbudowane formy spychają treść na drugi plan
• Formy powinny być oryginalne
• Korzystaj z nowych form pracy, z udoskonaleń technicznych (komputer, wideo, rzutnik, slajdy)
• Każda forma powinna mieć swoje tempo, unikaj dłużyzn
• Wybrana forma powinna dać Cci możliwość stopniowania napięcia i wprowadzenia momentu kulminacyjnego
zabawy
• Wybrana przez Ciebie forma powinna zapewniać przeplatanie się różnych elementów aktywności (np. słuchanie
i mówienie, oglądanie i pokazywanie) w miarę możliwości postaraj się, aby zawierała ona elementy statyczne i
dynamiczne
• Wykorzystuj inspirujące Cię wydarzenia, np. informacje przekazywane przez media, literaturę i poezję, kroniki,
filmy, muzykę oraz własne obserwacje
• Wykorzystuj rekwizyty, używaj autentycznych rzeczy (np. zdjęcia, nagrane wypowiedzi, wypożyczone stroje)
oraz elementy wykonane przez Ciebie (plansz, skrypty, listy).
• Możesz dobrać do formy odpowiednie światło i muzykę, który bardziej wprowadzi i zrozumie treść
• Jeżeli chcesz zapoznać zastęp z wiedzą specjalistyczną, zapraszają specjalistów danej dziedziny. Pamiętaj aby
określić dokładnie czego od specjalisty oczekujesz, omów dokładnie temat i przebieg spotkania
Dobierając formy na zbiórkę, pamiętaj:
• aby na każdej zbiórce wykorzystywać dużo różnorodnych form
• że, działanie różnymi formami powinno być inspiracją dla harcerzy do ich pracy w zastępie
• pamiętaj, aby łączyć zajęcia na świeżym powietrzu i w budynku
• o treściach, które chcesz przekazać
Dobierając formy pracy do tematu zbiórki, należy wziąć pod uwagę:
• Cel zbiórki – wybrana forma powinna uwypuklać cel, ułatwiać jego osiągnięcie, np. wybierając grę terenową do
prezentacji historii harcerstwa nie można zapominać, że podczas podsumowania należy zwrócić uwagę na treści
historyczne, które się pojawiły na grze, drugorzędną natomiast sprawą jest sprawdzanie spostrzegawczości
harcerzy.
• Rodzaj zbiórki – mogą być różne formy zbiórki: począwszy do wprowadzającej do tematu, zagadnienia do
sprawdzającej (rodzaje zbiórki – wprowadzająca; uzupełniająca; sumująca – podsumowująca część lub całe
zadanie zastępu, wykazuje jego sens i rezultat; pojedyncza – temat zbiórki nie wymaga poruszania go na
kolejnych zbiórkach zastępu; uroczysta – święta zastępu, spotkanie świąteczne, obrzędowe; sprawdzająca).
• Miejsc zbiórki – planowana zbiórka może odbywać się na dworze, w sali lekcyjnej, na korytarzu w szkole, w
harcówce, w parku, w lesie itd. Musisz pamiętać, aby zawsze się upewnić, że zbiórkę można przeprowadzić w
miejscu, w którym sobie zaplanowałaś / -eś. Przy organizacji zbiórki bierz pod uwagę wielkość, przestrzeń
pomieszczenia, budynku, placu zabaw i liczbę harcerzy biorących udział w zbiórce.
• Czas zbiórki – pamiętaj, jeżeli zamierzasz przeprowadzić dłuższą niż zwykle zbiórkę powiadom o tym swoich
harcerzy i ich rodziców, aby później nie mieli nieprzyjemności w domu.
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