
A német körzet és csapatai
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 München

 Ulm – induló raj

MEGSZÜNŐ CSAPAT(OK): Köln



Kerületi PK feladatai:

- Legfontosabb feladata a körzetébe tartozó csapatok munkájának
egybehangolása és ellenőrzése.
- A táborok engedélyezése, táborjelentések kiértékelése
- A körzetbe tartozó csapatok számára csapatközi programokat (úgymint
tiszti gyűléseket, vezetőképző napokat, versenyeket) szervez
- Megszervezi, illetve lebonyolítja a vezetőképző táborok felvételi vizsgáit
- Ő ad engedélyt a csapatok nyilvános szereplésére
…és minden egyéb…

HOGYAN TOVÁBB?

MIT LEHET TENNI, HOGY MINDEZ TOVÁBB IS MŰKÖDJÖN?

ESETLEG MÉG JOBBAN IS MENJEN?



EGYÜTT,

ÜGYESEN,

ÉSSZEL,

KÉZZEL,

JÓ KEDVVEL SZÍVVEL



JAVASLATOK:

 FELMÉRNI A CSAPATOK HELYZETÉT ÉS IGÉNYEIT (megtörtént)

 KÖZÖS  KERÜLETI NAPTÁR LÉTREHOZÁSA ( Facebook oldal?)

RENDSZERES MEGBESZÉLÉS A CSAPATOK VEZETŐIVEL (folyamatban)

 TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE – nem csak vezetőknek!

BIZTOSÍTANI, HOGY MINDEN KIS CSAPAT TUDJON EGY  MÁSIKKAL TÁBOROZNI.

 CSAPATLÁTOGATÁS, PROGRAMOK LEVEZETÉSÉVEL

 KIALAKÍTANI EGY KÖRZETI ARCULATOT

LEHETŐSÉG SZERINT EGY KÖRZETI TÁBOR MEGSZERVEZÉSE

 KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE FELKÉSZÍTÉS, ÖSZTÖNZÉS

KÜLÖNPRÓBÁK SEGÍTÉSE

JAVASLATOK A CSATOKTÓL: minden jó ötlet felkarolása
ÉVES TÉMAKÖR(SÚLYPONT) KIVÁLASZTÁSA, AMIVEL A CSAPATOK TÖBBET 

FOGLALKOZNAK.



Hogy ne 

kerüljünk 

ilyen 

kínos 

helyzetbe

…



…és egy ilyen 

játék se 

okozzon 

nagyobb

gondot, azért 

mert van 

néhány dolog, 

amit nem 

tudunk…



… és ennyire

elesettnek se érezzük

magunkat…

ITT AZ IDŐ

MOZDULNI!

Halljátok/hallod

NÉMET 

KÖRZET?

MOZDULJUNK!



•KAPCSOLATTARTÁS (KOMMUNIKÁCIÓ)

•(Nem válaszoltok/ túl sok levelet kaptok/ nincs időtök…)

•IGÉNYFELMÉRÉS 

•Mindenkinek kész az éves terve.  Ezért kevés a lehetőség valami

közöset tervezni)

•NAGY A KÖRZET ( Kevés a jól és szinte gondok nélküli csapat.

•Megszűnő és alakuló csapatok. 

•HELYI JELLEGŰ GONDOK

•EGYÉB

•TUDJUK EGYMÁST SEGÍTENI

•SOK LENDÜLETES VEZETŐNK VAN

•LELKES CSPK-K

•A RENDSZERES MEGBESZÉLÉSEK ÁLTAL SOK ÚJ ÖTLET….

•és még sok minden más!









Mit tehetnék érted (Én nem születtem varázslónak)

Én nem születtem varázslónak csodát tenni nem tudok

És azt hiszem már észrevetted a jó tündér sem én vagyok.

De, ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,

Úgy érezném vannak még csodák.

Refr.:

Hát mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod,

A lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot.

Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen?

Mit tehetnék áruld el Nekem!

Nincsen varázspálcám mellyel bármit eltünthetek,

És annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet.

De, ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,

Úgy érezném vannak még csodák.

Refr.:

Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázs köpenyem

Hogy holnap is még veled leszek sajnos nem ígérhetem.

De, ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,

Úgy érezném vannak még csodák.

Refr.:https://www.youtube.com/watch?v=K-MGpVbr2hg

Köszönöm a figyelmet!


