Kedves Kiscserkész Segédtisztjelölt!
Kiképző testvéreimmel nagy örömmel elfogadom a jelentkezésedet a kiscserkész
segédtisztképző táborba! A kiscserkész segédtiszt kétszeresen fontos hivatás...tudja azt a titkot,
hogy mennyire jó a gyerekek világában működni, de ugyanakkor az őrsvezetők részére is
biztosítja a nevelést.
A táboron akkor vehetsz részt, ha a segédtisztképző tábor cserkészismereti felvételi vizsgát és a
magyarságismereti vizsgát sikeresen letetted és a következő lapon található feladatot időben
elkészíted.
A kiscserkész segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll.
-Az első része a kiscserkészanyag alapos ismerete és az írásbeli feladatok megírása,
amelyek tartalmát a táborban majd közösen megbeszélünk és alkalmazunk.
- A második része a 10 napos tábor, ahol a kiscserkész módszertant sajátítod el, s egyúttal
önbizalmadat és vezetői képességedet fejleszted.
-A harmadik rész az otthoni, illetve az év folyamán való munkavállalása és a
cserkészvezetői munkaterv végrehajtása.
Fontos megértened, hogy a segédtisztképző tábor elvégzése az magába véve nem cél... bár a
tábor bizonyára nagy élmény lesz számodra, a tábor igazi célja a cserkészvezetői egyéniséged
kifejlesztése, hogy az gyümölcsöt hozzon a csapatod, körzeted és a KMCSSZ számára.
Ezeken kezdj gondolkozni míg a táborra készülsz.
A kiscserkész segédtisztképző tábor komoly munkát követel a résztvevőktől. Szellemileg és
fizikailag megeröltető a tábor programja….erre készülj fel! Kérlek tehát, hogy erős elszántságot,
kitartást és sok jókedvet hozz magaddal!
Jó munkát!
Marshall Tomi cscst., tpk.
marshall.tomi.19@gmail.com
201-321-9180
Garfield, 2022. Február

FELADATOK
1. Elméleti kérdések. Segédtiszt szeretnél lenni. Új, magasabb szintű szolgálatra készülsz. A
következő kérdéseket jól gondold át és felelj rájuk.
a. Olvasd el a Sík Sándor Magyar Cserkész Vezetők c. könyvéből az 1. részt: Milyen a jó vezető?
Ennek alapján irj egy rövid (max. 1 oldal) összefoglalót amiben saját gondolataidat kifejezed erről
a témáról.
b. Miben látod a különbséget az őrsvezetői beosztás és a segédtiszti beosztás között?
Hasonlítsd össze az őrsvezetői és a segédtiszti felelősséget és szolgálaltot tapasztalataid
alapján.
c. Irj egy rövid életrajzot amibe belefoglalod, hogy mivel foglalkozol a civil életedben, milyen a
családod, baráti köröd, stb. Milyen a cserkész háttered? Miért lettél magyar cserkész és miért maradtál
meg cserkésznek a mai napig?
Ezt a feladatot telepítsd fel a Google Tanteremre 2022. július 15-ig.
2. Kiscserkész Meseakadályverseny. Olvasd el Petőfi Sándor "János Vitéz" c. versét. Ez lesz a
kcs VK keretmeséje. Olvasás közben figyeld meg, hogy milyen jótulajdonságai vannak János
Vitéznek és milyen kalandokon vesz részt. Ennek alapján tervezz ki egy állomást amit majd a
táborban fel tudsz használni. Sorold fel a szereplőket, jelmezeket, kellékeket. A tábor
folyamán ezt a keretmesét fogjuk használni, ígyhát gyere felkészülve ötletekkel. Ezt a feladatot
telepítsd fel a Google Tanteremre 2022. július 15-ig és hozd magaddal a táborba.
3. Kiscserkész VK Keretmeséje. A Google Tantermen megtalálod a János Vitéz vázlatot amit a múltban
használtunk a tábor ideje alatt. Tanulmányozd át mert ezt a tábor első napjaiban feldolgozzátok.
4. Vezetői gyűjtő. Kezdj meg egy vezetői gyűjtőt, amelyben ötleteket gyűjtesz őrsi- vagy
rajfoglalkozásokhoz. Legyen benne népdallista (legalább 40 kiscserkész dal első versszaka); játéklista
(legalább 5 szoba, 5 szabadtéri és 5 népi) rövid leírással; legalább 5 csatakiáltás és 5 kiszámoló teljes
szövegleírással. Ezeket a tábor folyamán felhasználod bizonyos gyakorlatok keretében. Ezt a
feladatot telepítsd fel a Google Tanteremre 2022. július 15-ig és hozd magaddal a táborba.
5. Kézügyesség. Készíts egy kézügyességi tárgyat, amit egy rajfoglalkozásra alkalmas. Hozz annyi
anyagot, hogy 10 személlyel el tudjátok készíteni. Aki messzebbről utazik és körülményes ennek a
szállítása, az szoljon, hogy mi kell, és beszerezzük a kellékeket. Ezt a feladatot hozd magaddal a
táborba.
6. Kiscserkész Próbarendszer. Ismerkedj meg a próbarendszerrel. Most éppen újítjuk. Május végére
található lesz a KMCSSZ honlapján és a Google Tanterem felületen. Töltsd le és nyomtasd ki. Ez lesz
a legfontosabb eszközöd a tábor folyamán. Melyik próbapontokat lehet könnyebben rajkeretben
felhasználni? Mindegyik próbából válassz ki egy próbapontot és magyarázd el, miért választottad.
7. Elsősegély Tanfolyam. Mint segédtiszt, Te sokmindenért felelsz, de főképpen azért, hogy biztosítsd a
kiscserkészek egészségét. Ha tudsz, végezz el egy elsősegély, vízből mentés és mesterséges légzési
tanfolyamon (CPR). Ezekről a tanfolyamokról az igazolást telepítsd fel a Google Tanteremre 2022.
július 15-re.
Számítógéppel, dupla sorközökkel írj és minden feladatot új lapon kezdj. Nevedet, csapatszámodat
és a kérdés számát minden lapon tüntesd fel. Esetleges kérdéseiddel fordulj hozzám drótpostán.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
TÁBORHELY: Sík Sándor Cserkészpark (Hungarian Scout Camp), 10993
County Road 15,
Fillmore, N.Y. 14735 - U.S.A.
TELEFON: (585) 567-4849. A tábor résztvevői csak kivételes esetben és táborparancsnoki
engedéllyel használhatják a telefont, saját
költségükre.
TÁBORDÍJ: A cspk-od kapott táblázatot a tábordíjakról, illetve a beküldéssel kapcsolatos
határidőkről.
BEÉRKEZÉS 2022. július 28., csütörtökön pontosan 13:00 órakor.
TÁBORZÁRÁS 2022. augusztus 7., vasárnap

FELSZERELÉSI LISTA
• Teljes cserkész egyenruha. A táborban végig a szabályos cserkészegyenruha viselése kötelező;

kivétel nincs!
Fiúknak: egyszínü zöld térdharisnya vagy zokni, comb-középig érő zöld vagy khaki
rövidnadrág, cserkészöv (cserkészcsattal), cserkészing, cserkészsapka, KÉK nyakkendő.
Leányoknak: barna térdharisnya, két ujjal a térdhajlás felettig érő barna cserkészszoknya vagy
nadrágszoknya, cserkészöv (cserkészcsattal), cserkészing, cserkészsapka, KÉK nyakkendő.
-drapp(khaki) rövid nadrág: térdig érő illetve térd felett 2-4 ujjnyira
A cserkészingen csak a Hungária jelvény, a Magyar Cserkész Szövetségek Fórumának
jelvénye és a csapatszám szerepeljen. Ha nincs cserkészsapkád, cserkészöved, stb., tábor
előtt a Cserkészboltból kapható. Varga Csilla email címe:
cserkeszbolt@kmcssz.org. Ne várj a táborig beszerezni a szükséges darabokat – Csilla csak a
táborkezdés után érkezik a táborba!
• 10 napos tábori felszerelés- ruhanemü, csajka, mosdófelszerelés, stb.-Vizi cipő • Tábori
ágy, műanyag doboz (ez nem kötelező, de ajánlatos)
• Fontos a jó bakancs, de a gumi csizmát is ajánljuk.
• Kis hátizsákot hozz- ebben hordozhatod kulacsodat, füzeteidet, irószerszámot, stb. • Karóra
(mivel nem hasznalható a mobil telefon). Ébresztő óra.
• Kézügyességi doboz: alapvető felszereléssel ellátva, pld. olló, ragasztó, filc tollak, szinező,stb.
Több mindent találtok a tábori szertárban, de legyen mindenkinél legalább ennyi
Nem használunk idegennyelvű könyveket, IPOD-okat, CD játszókat a táboron belül. A mobil
telefonokat a tábor elején beszedjük és a végén visszakapod, feltöltheted.
A táborozáshoz szükséges egészségügyi űrlapot a KMCSSZ honlapon megtalálod. Ezeket kitöltve
hozd a táborba.
A Google Tanteremre itt lehet feliratkozni.
https://classroom.google.com/c/NTEwNzEzNzYwNjAz?cjc=qfuwsca

Kód... qfuwsca

