Aos adultos da Região Escoteira do Rio de Janeiro
Esperamos que estejam todos bem, assim como seus familiares.
Já promovemos sete dos nove Momentos EAD desde o início desta pandemia. Este mês também iniciamos os
Minicursos EAD. Realizamos um Curso Intermediário Especial, nosso primeiro curso sequencial 100% Online, com alto
grau de aprovação dos cursantes. A segunda (e última) turma desta versão especial, anteriormente prevista para ser
feita “presencialmente” em novembro, foi antecipada e será promovida à distância. É chegada a hora de darmos o
próximo passo. No futuro, ofereceremos o Curso Preliminar em três formatos:
1) Formato “Online”. Entenda-se: 100% pela internet. Inclusive passando pelas teorias das partes práticas. As práticas
em si ficam sob responsabilidade do próprio cursante elaborar posteriormente, com seu Assessor Pessoal de Formação
(APF). É o que podemos oferecer, sem risco de segurança e em face do medo que assombra a sociedade nos tempos
atuais. Algumas Regiões já inclusive o aplicaram, e é uma iniciativa estimulada pela direção nacional.
2) Formato “de campo”. Cursos 100% no campo. Para quem não tem acesso à tecnologia. Por assim dizer, o que antes
muitos chamavam de “presencial”. Presencial não é o termo mais adequado, uma vez que quando estamos em
videoconferência, também estamos “presentes”, ou “síncronos”. Assim, por hora “campo” é o termo que estamos
propondo e iremos usar para descrevê-lo.
3) Formato “Híbrido”. Leia-se: Parte online e parte de campo, sendo esta última em data a ser marcada no calendário
apenas quando tivermos autorização das autoridades governamentais e escoteiras e, enquanto Equipe entendermos
que temos como seguir os protocolos que certamente farão parte do nosso cotidiano por um longo período.
Entendemos que é o melhor modelo, mesmo após a pandemia ter passado. Tudo o que é teoria pode ser feito à
distância, e assim tanto a parte de campo, assim como o tempo de todos, serão mais bem aproveitados.
As grades dos três modelos de CP já estão prontas. Porém, no momento só o formato 1 (Online) está sendo oferecido
no calendário regional, pois não existe qualquer previsão de podermos estar juntos no campo. Tão logo isso volte a ser
uma realidade, a previsão é passarmos a ofertar os CPs nos três formatos, e o cursante escolhe o que preferir.
Neste momento estamos cancelando todas as iniciativas restantes, anteriormente previstas para ocorrerem no campo,
neste ano de 2020. O fazemos com tristeza, inclusive, pois houve boa procura e inscrições para quatro dos cinco Cursos
Avançados oferecidos: CA Lobinho (10), CA Escoteiro (16), CA Sênior (17) e CA Dirigente (11).
Ofereceremos as turmas dos Cursos online para até 24 pessoas, em prol da manutenção da qualidade e todos contarão
com Reunião Prévia, mesmo nos CPs. Os cursos serão desenvolvidos no Campo Escola Virtual da UEB e por
videoconferências por meio do Zoom Meetings. Estamos desde já também oferecendo Módulos de aperfeiçoamento
em Ciclo de Programa.
Sobre Cursos Intermediários e Cursos Avançados regulares: ainda aguardamos a chegada de alguns materiais nacionais,
e então decidiremos, regionalmente, em qual ou quais formatos serão oferecidos. Os meses de outubro e novembro
estão propositadamente livres no calendário, gerando essa flexibilidade para que mais iniciativas de formação sejam
oferecidas.
Estamos trabalhando, um passo (e curso) de cada vez, para oferecermos a formação contínua dos nossos adultos,
assegurando toda a qualidade que os voluntários merecem.
Sempre Alerta, cuidem-se, e até breve.
Rio de Janeiro, em 14 de julho de 2020.
David Izecksohn & Renato Galves - Coordenação Regional de Gestão de Adultos
Valores das iniciativas Online em 2020: Momentos EAD e Minicursos EAD – gratuitos; Cursos Preliminares online – R$20;
Módulos de aperfeiçoamento online – R$20; 2ª turma do Curso Intermediário (versão Especial) – R$20

