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Cél/ Indíttatás 

1. A világ pandémia bizonytalanná teszi azt, hogy a szokásos VK táborainkat megtudjuk-e majd 

tartani 2021 nyarán (július/augusztusban).  

2. Ez a webképzés, megfelelő részvételi arány esetén, lehetőséget nyújt arra, hogy a 

vezetőképző táborokat kissé tehermentesítsük (így több idő lesz a kizárólag tábori 

körülmények között megvalósítható képzésekre), illetve a táborok esetleges elmaradása 

esetén is biztosítsunk egy alapszintű képzést a jelölteknek. 

3. Mindezek mellett az webképzés egyedülálló lehetőséget ad a jelölteknek, hogy akár a világ 

túlsó felén élő cserkészekkel egy örsbe tömörülve ötleteket, tapasztalatokat osszanak meg 

egymással, és új kapcsolatok, barátságok formálódjanak. A nemzeten belüli nemzetköziség 

érzése komoly motivációt, és lelkesedést adhat mindenkinek, aki részt vesz a képzéseken. 

 

Képzés vezetők: 

KcsST: Vaski Lisa 

KcsŐV: Piroska Emese 

ST:   Slattery Kriszta 

ŐV:  Dala Irén     

       

Dátumok: Vasárnap    

Február   7.  Március  14.    Kiképzők: Vidra Őrs 

Április  11.  Május  16.  

 

 
 

Eszközök 

Webképzés:   A Zoom nevezetű konferencia software applikációt használjuk. 

Feladatok:  A Google Classroom segítségével lehet követni, hogy mikor-milyen feladatok vannak 

feladva. 

 

A zoom linket az első alkalommal a parancsnokoknak és jelölteknek küldjük a képzés előtti héten e-

mailben. Ezért NAGYON FONTOS, hogy mindenkinek helyes e-mail címe szerepeljen a jelenkezési 

íven.  

 

A Zoom foglalkozás menete igyekszik egy csapat összejövetelt tükrözni összeállitásában:  

 10  perc csapatfoglalkozás (bevezető). Minden jelölt és kiképző közösen vesz részt. 

 100 perc raj és őrsi foglalkozások  "táboronként" (őv, st, kcsőv, kcsst).  

 10 perc csapatfoglalkozás: Közös záró foglalkozás az összes jelölttel és kiképzővel. 
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Esetleges csúszások természetesen előfordulhatnak, amennyiben az előadások kapcsán kérdések 

merülnek fel. 

 

Igyekszünk a foglalkozásokat rögzíteni és a Google Classroom-ba feltölteni, hogy a parancsnokok és 

érdeklődő cserkészvezetők megnézhessék utolag is. 

 

Előfeltételek 

Ha még nincs a jelöltnek gmail címe, állítson fel magának egyet mert könnyebb a google 

tanteremhez ajánlott. 

 

Olyanok vegyenek részt, akik 2021-ben terveznek menni VK Táborba akárhol.  

Ha már volt a jelölt egyik vagy a másik ŐV-n vagy ST-n, résztvehet a másikon. (Ha már KcsŐV 

Táborban volt a cserkész, akkor résztvehet az ŐV webképzésen.) 

 

Részvétel 

Ha az első foglalkozáson, nem tudott résztvenni a jelölt, az a további képzéseken még részt vehet.  

 

Jelentkezés 

Minden jelölt saját maga ki kell töltse a jelentkezési ívet. https://forms.gle/qNK39QmpXrktYtMr9 

 

Ez az információ bekerül majd az adatbázisba. Bármilyen kérdésed lenne ezzel kapcsolatosan, 

keressétek a Tábor Beát:  jelentkezes@kmcssz.org 

 

Egyéb 

Ez a foglalkozás erősen ajánlott. Belátást nyertek a VK táborokba és segít a vezetői 

hivatástisztázásban.  

 

Továbbra is kisérletezünk a webképzés stratégiájával és végrehajtásával. Folyamatosan alakítjuk és 

fejlesztjük. Minden kérdésre szívesen válaszolunk és minden ötletet szívesen fogadunk.  

 

Cserkésztestvéri szeretettel várjuk a jelölteket! 

 

A találkozásunkig búcsúzom a VK csatakiáltásunkkal: 

Ez kéz, ez az ész ez a cserkész! 

Vezető, vezetés, ez a képzés! 

Ha nem mi? Akkor ki? 

Vk, Vk, Tábor! 

 

A Vidra Őrs 

 

 
 

Pigniczky Eszti, cscst.     
KMCSSZ VKVT      

Lakás: 1-440-786-9093 

Mob:    1-440-476-5761 

https://forms.gle/qNK39QmpXrktYtMr9

