Kedves Csapatparancsnok cserkésztestvérem!
A Magyar Cserkészszövetség VIII. Cserkészkerülete őrsvezetői vezetőképzést hirdet a 2017/18-es cserkészévben. A Hársleveles Őrsvezetőképzés több kerület altáborának és törzsének bevonásával kerül lebonyolításra
az alábbiak szerint:
Az őrsvezetőképzés paraméterei:
▪ A képzés őrsvezetői képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a résztvevő jelölt kellő ismeretek kap
a kortárs közösségvezetés kérdéskörében ahhoz, hogy egy őrsöt, (kisközösséget) kellő szakmaisággal
legyen képes irányítani;
▪ A képzés teljes egészét a Bugaci Őrsvezetőképzés szervezi.
Jelentkezési feltételek:
▪ 2018. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
▪ 2000. augusztus 17. és 2004. augusztus 8. közötti születési dátum;
▪ 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
▪ 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló közösségek felmentést kérhetnek a képzésvezetőtől);
▪ Legalább két nyári táborban való eredményes részvétel;
▪ Az I. cserkészpróba anyagának ismerete;
▪ Előnyt jelent: a VIII. Cserkészkerület csapataiban végzett cserkészmunka.
A jelentkezés menete:
▪ Igényfelmérés
Az igényfelmérés során minden csapatparancsnoknak meg kell adnia, hogy az idei képzésre kiket kíván
regisztrálni.
Az igényfelmérésre jelentkezni az alábbi űrlapon lehet: https://goo.gl/forms/tQ9q9dPW98917PaE3
Igényfelmérés vége: 2017. november 30.
▪ Végleges jelentkezés
A jelölt résztvevőknek december 20-ig kell regisztrálni az EVOK-ban (evok.cserkesz.hu), az előfeladatokat pedig január 10-ig kell feltölteni ide.
A képzés pontos menete a következő:
▪

nov. 15.

Képzés meghirdetése

▪

nov. 30.

Igényfelmérés lezárása

▪

dec. 10-ig

Jelölt levelek postázása, törzsek kialakítása

▪

dec. 20.

Jelöltek résztvevők regisztrálása az EVOK-ban

▪

jan. 10.

Előfeladatok leadása

▪

febr. 7-11.

Hivatástisztázó hétvége; Kiképző- és mamelukképzés

▪

márc. 16-18.

Táborkapu próba hétvége

▪

ápr. 13-15.

Tanfolyami hétvége

▪

jún. 1.

Tábori előfeladatok leadása

▪

jún. 1-ig

Évközi jelöltjellemzések kiküldése a csapatparancsnokok és jelöltek számára

▪

aug. 3-6.

Előtábor

▪

aug. 7-17.

Módszertani tábor

▪

aug. 14-17.

BŐK nyuszitábor

▪

szept. 15.

Tábor utáni jellemzések kiküldése a csapatparancsnok számára

▪

okt. 26-28.

Zárópróba

A tavalyi év tapasztalatai alapján minimális képzési költség növekedésre lehet számítani, így amennyiben lehetséges készüljetek támogatási lehetőség biztosításával a csapatotok részéről. Természetesen a kerület is fog
lehetőségeihez mérten támogatást adni a saját kerületéből érkező őrsvezetőjelöltek számára.
A képzéssel kapcsolatos további információkért keress bizalommal a gomorikristof@gmail.com e-mail címen,
vagy a +36-20/404-02-82-os telefonszámon.
Jó munkát!

Kecskemét, 2017. november 15.
Gömöri Kristóf
Képzésvezető
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