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Kiképzési Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek 
(2021. március – 2023. február) 

 

 Az utolsó két évben eléggé változott a cserkész világunk, pláne hogyan zajlik le a 

próbaanyagunk egy virtuális/hibrid távcserkész világban. De, nagy örömmel lehet hirdetni hogy most 

visszamehetünk „normális” cserkész foglalkozásokra ahol kirándulhatunk, táborozunk és találkozunk 

egymással.  

 

 Az egyik legfontosabb célom volt a vizsga felújítása. Mint a 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 

megfelel a korosztálynak. A kérdésekkel kapcsolatban; tisztán vannak-e leírva az utasítások 

mindegyik korcsoportnak, és a vizsga most egy “standardized” formában van írva.  

 

 Nagy siker volt, hogy több mint 100-an írtak vizsgát az utolsó két évben az őrsvezető és 

segédtiszti szinten. Észrevettem a vizsgáztatással, sok volt a pótvizsga az utolsó két évben. Amikor 

beszéltem több csapatparancsnokkal, lehet érezni, hogy sajnos a pandémia miatt volt nagy cserkész 

gyakorlati próba hiány. Ezt a táborokon is lehet észrevenni, táborverésnél stb. Remélhetőleg, 

ahogyan visszamentünk a nem virtuális cserkész világba, ez jobban fog menni a 2023 vizsgaévben.  

 

 Egy másik siker volt, hogy igyekeztünk egy napon vizsgáztatni. A cél az, hogy mindenki egy 

napon vizsgázik, áprilisban. Ezt azért csináltuk, mert sok csapat nagyon későn küldte be a vizsga 

eredményeket, és így rendesen tudjuk gyűjteni az adatokat a különböző VK táborokra. Sokat 

dolgoztam a VK vezető tisztel és a Magyarságismereti Vizsga felelőssel. Most az idén is van egy 

dátum, és már sok csapat kérdezte, hogy mikor lehet vizsgázni!  

 

 Legtöbb idő, mint Kiképzési VT az utolsó két éven át a vizsgával volt töltve. Ez elégé sok 

munka, pláne mert annyian írnak vizsgát, ami tökéletes a szövetségnek a jövőjére, de azt jelentette, 

hogy nem tudtam más célokkal foglalkozni, például próbáztatással.  

 

 Köszönöm a lehetőséget az utolsó két évben, hogy szolgálhassak, mint kiképzési vezetőtiszt. 

 

Jó Munkát! 

Jankura Krisztina cscst.  

Kiképzési VT 

 


