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Semnătura liderului:

1:

2:

3:

Semnătura liderului:

1:

a) înregistrează-ți porecla (nickname) c) Alătură-te și părăsește un canal

b) Învață cum să îți schimbi porecla d) Învață cum să raportezi o problemă unui operator sau echipei de suport

2:

a) Numele țării lor și cel mai apropiat oraș

b) Cum se numesc cercetașii la ei în țară

c) Activitățile lor cercetășești favorite e) Culoarea eșarfei lor

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

Semnătura liderului:

1:

2:

a) Țara lor și cel mai apropiat oraș c) Activitatea lor cercetășească favorită

b) Cum se numesc cercetașii la ei în țară d) Ce cântece cântă ei la focul de tabără

Conversează-te cu 5 utilizatori din 5 țări diferite. Ar trebui să afli:

Discută pe chat cu cel puțin o persoană de pe fiecare continent (Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Europa și Australia)

Folosind Paint sau un program similar, recreează (diferitele) eșarfe pentru cel puțin 10  centre locale diferite. Cel puțin 3 trebuie să fie dntr-

o țară diferită de a ta

Află despre 3 badge-uri care pot fi primite de cercetași din altă țară (sau tări). Ce trebuie să facă pentru aceste badge-uri?

Secțiunea 3: VOCE (TEAMSPEAK - "TS") (Alege cel puțin unul dintre punctele numerotate)

Downloadează Teamspeak și învață cum să te conectezi folosind: www.scoutlink.net/teamspeak/

Fă o listă de cel puțin 10 întrebări, altele decât cele din secțiunea 2, pe care le-ai punea cuiva pentru a afla mai multe despre ei. Folosește 

aceste întrebări pentru a discuta pe chat cu cel puțin trei persoane pe ScoutLink

Comunică cu cineva pe SL utilizând J-codes sau Q-codes

Află despre o nouă rețetă de la cineva pe ScoutLink. Gătește rețeta și gust-o. Spune-i persoanei ce crezi despre ea dacă se poate

Află despre un joc nou de la cineva de pe ScoutLink. Joacă jocul cu cercetașii din centrul tău sau cu prietenii tăi

Află cum este Promisiunea/Legea cercetașilor într-o altă țară. Cum diferă de al tău?

Secțiunea 2: TEXT CHAT (IRC) (Alege cel puțin una dintre provocări)

Începe, învață bazele și ia cunoștință de reguli:

O conversație cu 5 utilizatori sin 5 țări diferite. Află :

d) Ceva care este diferit din punct de vedere cercetășie în țara lor comparativ cu a ta

Completați toate provocările din secțiunea all tasks 1. Mai completați și 10 provocări suplimentare din secțiunea 2, 3 și 4. La alegere, dar minim 1 

din fiecare secțiune. Accesează www.scoutlink.net/activity-badge/ pentru mai multe informații

Secțiunea 1: SCOUTLINK  (toate 3 provocările trebuie îndeplinite!)

Citește și înțelege regulile: www.scoutlink.net/rules.

Știi cum poți să fi în siguranță online și cum să primești ajutor, dacă ai nevoie, în timp ce folosești ScoutLink. Discută cu liderul sau 

părintele tău pentru a te asigura că ai înțeles acest lucru înainte de a accesa ScoutLink. Vezi: www.scoutlink.net/safety/

Fă testul „scoutlink Quiz” pe scoutlink.net/quiz/
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3:

4:

5:

6:

7:

8:

Semnătura liderului:

a) Ajungi la island level 10 pe Skyblock/Skyworld mode

b) Completează 5 challenge-uri unice pe Skyblock / Skyworld mode

c) Câștigă 1 buildbattle game

d) Construiește cabana ta de cercetaș/lider în modul Creative 

e) Construiește un camp cercetășesc în modul Creative 

f)

g) Câștigă un mcMMO power level de 10

h) Învinge Ender Dragonul

i) Fă unul dintre parkours

j) Fă un skin care reprezintă uniforma ta de cercetaș/lider

k) Ajungi la wave 10 în campdefence

l) Joacă 5 jocuri de Werewolves

m) Câștigă trei jocuri de uno

n Câștigă 5000 de puncte în uno

o) Joacă 5 jocuri de Werewolf

p) Câștigă un joc de Werewolves!

q) Joacă cinci jocuri

r) Trimite-ne 3 noi idei de întrebări (cu răspunsuri) (trivia@scoutlink.net)

s)

învață un cântec de foc de tabără/cercetășesc de la o altă persoană pe TS. Cântă-l liderului tău sau învață-i pe cercetașii din centrul tău 

local la următorul camp

Învață cum să spui (pronunți) alfabetul într-o limbă diferită de a ta. Găsește pe TS pe cineva care vorbește limba respectivă să te ajute

ALTE JOCURI IRL Joacă trei jocuri noi în centrul tău local pe care le-ai învățat de la un alt cercetaș de pe 

ScoutLink. Cel puțin unul trebuie să vină dintr-o altă țară decât a ta

Spune-i cuiva pe TS prenumele folosind codul morse. (bătând în microfon, apasă butonul ‘push to talk button’ pentru a-l aprinde). Spune-

le să îți transmită la fel și ei numele lor. Spune-le că vei face acest lucru petru a nu-i nedumiri!

Secțiunea 4: JOCURI (Alege cel puțin unul dintre punctele marcate prin litere). Vezi scoutlink.net/games pentru mai multe informații despre jocuri

MINECRAFT pe serverul scoutlink-server

Colecționează următoarele în survival mode: 64 oak logs, 64 cobblestone, 32 coal, 20 

bones, 15 wheat, 10 wool, 3 spiders eyes

UNO pe IRC

WEREWOLVES pe IRC

TRIVIA pe IRC

Învață cum să spui „Bună” și cel puțin încă alte 4 cuvinte sau fraze într-o limbă care este diferită de a ta. Roagă pe cineva care vorbește 

acea limbă  să de învețe cum să pronunți corect

Învață un alt cercetaș cum să spună Promisiunea în limba ta

Învață Promisiunea dintr-o altă țară, incluzând pronunția ei corectă dacă este ântr-o altă limbă


