
1. Mi a próbarendszer? 

2. Mik a módszerek?   

3. Mit csinál az őrsvezető? 

4. Mit csinál a rajparancsnok? 

5. Mit csinál a csapatparancsnok? 

6. Mit csinál a fenntartó testület? 

7. Mit csinál a körzeti parancsnok? 

 

Kérdésed van? Kérdezz bátran! kmcssz.turul@gmail.com  
 

1. MI A PRÓBARENDSZER? 

A próbarendszer a cserkészet „tananyaga", am korosztályos lebontásban áll a vezetők 

rendelkezésére. Ezt követve a cserkészvezetők a legjobban nevelhetik a gyerekeket a 

cserkészéletre. 

 

2. MIK A MÓDSZEREK? 

A cserkészet nem iskola vagy óvoda. A cserkészetben játszva tanítunk és élménnyel nevelünk. 

Ennek érdekében külön módszereket alkalmazunk, hogy ne „iskolásodjon" el a kiképzés. A 

cserkészpedagógia lényege a cselekedve tanulás. 

 

A kiscserkészet módszerei: játék, ének, mese, magyarságismereti foglalkozás, kézügyesség, 

bábszínház/bábjáték, sport/torna/ritmika. 

 

A cserkészet módszerei: elméleti és gyakorlati képzés, ének, játék, magyarságismeret, 

kézügyesség. 

 

3. MIT CSINÁL AZ ŐRSVEZETŐ? 

Az őrsvezető egy 14-17 éves képzett vezető. Képzését a szakterületén belül (cserkész, 

kiscserkész) a központi vezetőképző táboron és csapat és körzeti továbbképzőkön kapja. Mivel 

a cserkészet az őrsi foglalkozáson alapszik, ezért az őrsvezető az egyik legfontosabb tagja a 

vezetői karnak.  Az őrsvezető a rábízott 3-6 cserkésznek vezet őrsi foglalkozást és kirándulást. 

Mivel az őrsvezető a legfiatalabb vezetője a gyermekeknek, vele van a legszorosabb 

kapcsolatuk. 

 

4. MIT CSINÁL A RAJPARANCSNOK? 

A rajparancsnok egy 17-21 éves, szakterületén képzett vezető.  Általában segédtiszt, akit 

felnőtt vezetőként a cserkészszövetség leigazolt. Rajfoglalkozást és kirándulásokat vezet, 

egyezteti és ellenőrzi az őrsvezetők munkáját, beosztja a próbarendszer alkalmazását a 

gyerekek számára és próbáztatja, illetve játszva vizsgáztatja a gyerekeket, kiértékeli 

fejlődésüket és az őrsvezetők munkáját. 
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5. MIT CSINÁL A CSAPATPARANCSNOK? 

Egy 22 éven felüli vezető, aki cserkésztisztképzést végzett.  A csapat élén áll, beosztja az évi 

programot munkatervében, felügyeli a rajparancsnokokat és az őrsvezetőket, továbbképzést 

vezet számukra. Elsősorban ő tart kapcsolatot a csapat és a szülők, a cserkészszövetség, az 

egyházak és a társadalom között. A csapatparancsnok minden évben jelentést tesz a 

szövetségnek a csapat munkájáról. 

 

6. MIT CSINÁL A FENNTARTÓ TESTÜLET? 

A fenntartó testület anyagilag biztosítja és támogatja a cserkészcsapat munkáját. A fenntartó 

testület otthont biztosít a csapat számára, erkölcsileg támogatja, illetve kapcsolatot teremt a 

helyi magyar közösségekkel. Minden cserkészszülő és olyan magyar, aki szeretné támogatni a 

cserkészetet, tagja lehet a mi fenntartó testületünknek. Amikor új csapatparancsnokot kell 

választani, a fenntartó testület tesz javaslatot.  

 

7. MIT CSINÁL A KÖRZETI PARANCSNOK?  

A körzeti parancsnok a földrajzilag egymáshoz közel eső városok csapatait tartja össze.  Olyan 

programokat vezet, amelyek erősítik a csapatok munkáját.   

 


