Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Kiképzési VT – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Az utolsó két évben eléggé változott a cserkész világunk, pláne hogyan zajlik le a
próbaanyagunk egy virtuális/hibrid távcserész világban. A korona vírus miatt, változtak a céljaim,
mint Kiképzési VT, és így a jelentésemet két kategóriába lesz osztva; Covid előtt (2019) és Virtuális
cserkészet (2020).
2019: COVID előtt:
Cserkészismereti Vizsga felújítása
Az egyik legfontosabb célom volt a vizsga felújítása. Mint világot átfogó mozgalom, a
cserkészismereti vizsga a próbarendszer szerint van írva. Kezdtem összegyűjteni régi vizsgákat, hogy
legyen egy digitális gyűjtemény kérdésekkel. Ellenőriztem a kérdéseket, hogy biztosítsam, hogy
helyes a korosztálynak. A kérdésekkel kapcsolatban; tisztán vannak leírva az utasítások mindegyik
korcsoportnak, és a vizsga most egy “standardized” formában van írva.
Más célok:
Több célok voltak: Továbbképzés Kiképzési ötletek, Kiscserkész próbarendszer felújítás,
Felmérni a Csapat szinten a próbarendszer használatát. Sajnos, ezeket 2020-ban akartam elérni, de
máshogyan ment a szerepem. Remélhetőleg 2021-ben újra tudok ezzel foglalkozni.
2020: Virtuális Cserkészet (COVID)
Cserkészismereti és Gyakorlati Vizsgák:
A COVID-19 világjárvány miatt a virtuális cserkész képzéssel foglalkoztam. Voltak egy
páran, akik írtak Cserkészismereti és gyakorlati vizsgákat, akik írtak, átmentek. Legtöbb csapat nem
tervezett írni vizsgákat mert Jubi-ra készültünk, vagy átrakták 2021-re a járvány miatt mert nem
lehetett személyesen találkozni. Alakul a 2021 vizsga írása és lebonyolítása, és ezzel is készül egy
virtuális felkészülés triviá-val, játékokkal, ismétléssel, hogy legyen segítség a felkészüléssel.
Virtuális Képzés:
Majdnem mindegyik csapat a szövetségünkben az éven át vagy teljes virtuális cserkész
foglalkozásokat tartottak vagy egy hibrid módon. Vannak olyan csapatok, akik március 2020 óta
nem tudtak találkozni egymással helyi utasítások miatt cserkészkedni. Igy, kialakult egy virtuális
ötlet gyűjtemény vezetőknek. A cél volt az összetartás és a cserkészkedés. Az anyag sokszor nem
követi a próbákat, de kialakult rengeteg anyag, amit lehetett felhasználni virtuális foglalkozásokra. A
honlapon található egy Virtuális Képzési gyűjtemény, ahol összeszedtünk honlapokat, videókat,
játékokat, kézügyességeket, “kirándulás” ötleteket, és anyagot lehet találni a testvér szövetségektől.
Az év folyamán is tartottunk Zoom gyűléseket csapatparancsnokokkal ötlet cserére. Minden
körzetben más a helyzet a járvánnyal kapcsolatban, és igy még mindig gyűjtjük az ötleteket 2021ben.
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A Jövő:
Igyekszünk, mint egy cserkész világ visszamenni a “normális”
cserkész életünkhöz, ahol személyesen tudunk találkozni és a
próbarendszer szerint képezni. De, a nagy nehézség alatt, sokkal ötletesebb és élvezetesebb lett a
képzés. Ezeket az új ötleteket is tovább kellene felhasználni. A következő két évben tervezek
foglalkozni a másik céljaimmal, és felhasználni mind amit tanultunk a virtuális cserkészet alatt.
Például állandóan felújítani honlapunkat új képzési ötletekkel vezetőknek, találkozni
csapatparancsnokokkal megbeszélni hogyan tudunk izgalmasan próbáztatását tartani, és hangsúlyt
rakni a felkészülésre a cserkészismereti és gyakorlati vizsgákra.
Köszönöm a lehetőséget az utolsó két évben, hogy szolgálhassak, mint kiképzési vezetőtiszt,
és igyekszek továbbra szolgálni a következő két évre.
Jó Munkát!
Jankura Krisztina cscst.
Kiképzési VT
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