
2021 KÖZPONTI
TISZTIKONFERENCIA

Teljes oltás igazolása vagy
negatív PCR teszt 72 órán belül  
a konferencia kezdette előtt

Előre be lehet küldeni:
Tisztikonferencia@gmail.com

HELYSZÍN

COVID-19 IRÁNYELVEK

2021. november 5.-7.
MIKOR

Harvest House

1782 Seneca Street 

Buffalo, NY 14210

JELENTKEZÉS
Kérünk mindenkit, hogy az alábbi linken

keresztül jelentkezzen október 22.-ig.

https://forms.gle/ucjsQyQt41fYv8Ri9

Ha kattintással nem működik a link

akkor másold be az internet keresőd

sorába!



KÖZÖS TÉMÁK
I. COVID hatása-múltban és jövőben

Az elmúlt másfél év alatt sokat változott a világ és ahogyan cserkészkedünk. “COVID
cserkészkedés” alatt milyen módszerek működtek a csapatoknak, cserkészeknek? Több
kihívás volt a programok terén...itt az alkalmunk ezeket kiértékelni és megbeszélni, hogy mit
tanultunk, valószínűleg mivel kűzdünk a jövőben és mi hiányzott a legjobban. Lesz-e olyan
módszer/program amit COVID után is használhatunk? Mik voltak a fő tanulságok?
Szövetségünkön belül mi működött és mi nem? Az általános helyzettel együtt más kihívások
is voltak...hogy álljunk hozzá az ‘új normál’-hoz? Hogyan kezeljük a maszk-viselést, a
szülőket, az új COVID protokollt? Mit tapasztaltunk idáig és mit várhatunk a jövőben? 

 

II. Turul őrs tanulságai

Turul őrs és alakuló/új csapatok beszámolója. Ahogy több csapatnál csökken a létszám, mit
tanulhatunk az alakuló csapatoktól? Hol alakulnak új csapatok és miért? Milyen
módszereket használhatunk csapataink létszámának növelésére pl. toborzást, új cserkész
családok befogadását, más módszereket?

III. VK tábor/vezetőképzés

VK beszámoló és tervek a jövőre nézve. Hogyan sikerültek a virtuális vezetőképzések?
Használjuk-e ezt a módszert valamilyen szinten a jövőben is? Mik az előnyei és hátrányai?
Más kerületekben (Kanada, Dél-Amerika, Európa, Ausztrália) hogyan oldották meg?

IV. A szövetség/cserkészet jövője 

A társadalom egyre gyorsabban változik és modernizálódik. Hogyan változzunk a
társadalommal? Érdemes e fejlődni? Hol húzzunk meg a határat, hogy mit fogadunk el a
társadalmi nézetekből és hol tartjuk a vonalat a cserkészet alapelvei mellett? 

V. Hogyan használjuk a népművészetet a cserkészetben?

Népdal, tánc, és néprajz mind fontos részei kultúránknak. Hogyan használjuk végre ezt a
tudást a cserkész foglalkozásokon? Mi ennek a fontossága? Ez csak regösmunkában
fontos?



BEOSZTÁS SZERINTI TÉMÁK
Rajparancsnokok, helyettesek, segédvezetők

1.Milyen egyéb támogatás/segítség kéne a csapatparancsnoktól, szülőktől, körzettől hogy
megkönnyebbítse munkánkat? 2.Magyarul gyengén beszélő tagok kezelése? 3.Hogy lehet
újraéleszteni a raji/őrsi szellemet?

 

Csapatparancsnokok, helyettesek, segédvezetők

IB közös témák--KMCSSZ.org

Kisegítő vezetők+Hol a helyem/átmenetben lévő vezetők

Több éven át aktívan cserkészkedtem de az utóbbi pár évben munka/család/iskola/egyéb
okokból kiestem mivel nem tudok rendszeresen segíteni. Hogyan és mivel tudok segíteni
csapatomnak és a körzetnek? Már vállaltam vezetői szerepet a múltban de még mindig
szeretnék részt venni és kisegíteni, mivel időm van rá. Aktív vezetői beosztás nélkül, hogyan
tudok továbbra is szerves része lenni a munkának?

24 éven aluliaknak                                    USA résztvevők         CAN résztvevők

                2 éjszaka + 4 étkezés...............            $60                            $45

               1 éjszaka + 4 étkezés................            $45                            $35

               4 étkezés..................................            $35                            $25

24 éven felülieknek                                    USA résztvevők         CAN résztvevők

               2 éjszaka + 4 étkezés...............            $75                            $60

               1 éjszaka + 4 étkezés................            $60                            $45

               4 étkezés..................................            $45                            $35

RÉSZTVÉTELI DÍJ


