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Instructorul
Un instructor bun trebuie să se arate entuziast in privinta subiectului, disciplinat in prezentarea
lui si competent atât in ceea ce priveste tema cât si abilitatea sa de a alege cele mai bune metode
de lucru si a le pune in practică.
Cu cât un instructor este mai “expert” cu atât trebuie să acorde mai multă atentie nivelului de la
care începe instruirea, astfel încât cercetasii să poată întelege subiectul.
Un instructor valoros trebuie să învete, la cea de-a suta prezentare a aceluiasi subiect, să-i acorde
aceeasi atentie ca si prima dată. De asemeni, nu trebuie scăpat din vedere că cercetasilor trebuie
să le dati aceeasi importantă ca si subiectului în sine.
Pentru a deveni cu adevărat eficient in prezentarea informatiilor, un lider trebuie să stie să aleagă
cele mai potrivite metode de transmitere si “predare” a unei anumite tehnici. Având in vedere
rolul sefului de patrulă în instruirea cercetasilor, este evident că si el trebuie să fie apt de a alege
si utiliza metode de instruire eficiente. Liderul adult are responsabilitatea de a se asigura că sefii
de patrulă din unitatea sa sunt capabili să facă asta.
Specialistii invitati să prezinte diferite subiecte sunt, de regulă, foarte bine pregătiti in domeniul
lor de activitate însă asta nu înseamnă că dispun si de talentul special pe care îl cere instruirea
tinerilor. Încă o dată este datoria liderului adult să se asigure că invitatii sunt informati despre
sistemul cercetăsesc si dispun de întreaga colaborare a liderilor din unitate.
Un instructor

Pregăteşte

•
•

•
•
•

Stârneste
interesul pentru
subiect
Ia în considerare
ceea ce
cercetasii stiu
deja si ceea ce
ar trebui să afle
Alege cea mai
potrivită metodă
de instruire
Pregăteste
materialele
Se asigură că
mediul este
potrivit instruirii
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Prezintă
Arată
Explică
Demonstrează
Accentuează
punctele cheie
Răspunde la
întrebări

Supraveghează

•
•

•
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La început, lucrând
împreună cu
cercetasii
Apoi, supervizând
cercetasii în timp ce
acestia exersează
tehnica
În final, lăsând
cercetasii să lucreze
singuri

Evaluează

•
•
•

Corectează greselile
Reia parti din tema
prezentată, dacă
este necesar
Planifică etapele
următoare

