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Cserkészetet népszerűsítő program - variációkkal 

 

Az esemény neve: Találkozz Cserkészekkel! (Karácsonykor, Húsvétkor, vagy bármikor) 

 

Célja: 

Közelebb lépni a világunkban élő más gyerekcsoportokhoz, olyanokhoz, akik talán sosem 

találkoztak még cserkészettel, vagy keresztény alapú közösséggel. Nem igazán toborzási, 

hanem sokkal inkább kapcsolódási céllal. 

Az eszköz a cserkészet népszerűsítése, egy adott ünnepkörhöz/időszakhoz kapcsolódó 

hagyományőrző értékeinknek átadása, jellemző cserkész tevékenységekbe bevonásuk által. 

Azért, hogy őket is hozzásegítsük ahhoz, hogy nyitottabb, elfogadóbb, életrevalóbb felnőttek 

legyenek. 

 

Rövid leírása: 

Az alapötlet személyes formában: olyan az adott időszakban aktuális témájú program 

tartása gyermekcsoportoknak, amelyben helyet kap a természetbe kimozdulás (pl.: 

GepCsero által), az adott ünnepkör hagyományaihoz kapcsolódó kézműveskedés, valamint 

népi és cserkészjátékok. 

Kézműves alapötletek: (csupán gondolatindítónak) 

- hógömb készítés (van hozzá instrukciós videó a módszertani játékok kategóriában) 

- szappankészítés (van hozzá instrukciós videó a módszertani játékok kategóriában) 

- virágültetés (van hozzá instrukciós videó a módszertani játékok kategóriában) 

- gyertyaöntés 

- kalácssütés 

- kitűző és hűtőmágnes készítés 

- stb 

 

Amennyiben a személyes program nem lehetséges (pandémia), akkor egy ajándékdoboz 

képviselhet minket, amelyben az ünnephez (időszakhoz) kapcsolódó tevékenységhez, 

kreatív alkotáshoz küldünk nekik anyagot, valamint közös cserkészies, vagy cserkészetet 

bemutató játékra sarkalljuk őket.  

- rejtvénydoboz, amely által a cserkészethez közelebb kerülhetnek (lsd külön cikkben) 

- kézműveskedéshez alapanyagot tartalmazó csomag(ok) a választott kézműves 

tevékenység szerint 

- instrukciós videó (saját készítésű, vagy a peldaul.hu – ról) 

- apró, ha lehet személyes ajándék minden gyereknek (akár a csapat tagjai is 

készíthetik) de figyeljünk rá, hogy értelmes, hasznos ajándék legyen. 

 

Tervezett időpont és tartam: 

Az ünnep előtti készülődési időszakban.  

Személyes formában: 3-4 órát szánjunk rá. 

Távoli formában: nem releváns az időtartam. 

 

A pontos célcsoport: 

Ilyenfajta programot a közelben lévő gyermekvédelmi intézmények gyermekei mindig 

szívesen fogadnak. Csakúgy, mint a tanodákba járó hátrányos helyzetű gyerekek. 
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Hogyan érjük el őket? 

- célzott megkereséssel 

 

Milyen pozitív hozadékai lehetnek? 

- hátrányos helyzetű gyerekek számára egy új világ nyílik meg, amelyben találhatnak 

kapaszkodót, vagy csak érdekes, őket fejlesztő tevékenységeket 

- a cserkészgyerekek is bepillantást nyerhetnek egy másik világba, szociálisan 

érzékenyebbé válhatnak 

- növekedhet a megértés és az elfogadás mindkét részről  

- növekedhet az ismertségünk a környező, gyermekekkel foglalkozó intézményeknél 

 

Mire kell figyelni? 

- fontos, hogy az emberi erőforrást ne tervezzük alul 

- a költségvetés tervezésénél érdemes helyi támogatókat bevonni 

- érdemes kimozdítani őket a természetbe valamilyen játékos módon 

- ha nem lehet, akkor tartalmas és színvonalas benti kézműves programot tervezzünk 

- pandémia esetén is megvalósítható, ha csomag formájában kapják a 

kézműveskedéshez szükséges eszközöket és videó formájában az instrukciót 

- figyeljünk a személyességre – ez csak a leleményességünkön múlik  

 

A szervezés lépései (csomagküldés esetén) 

- a tartalom pontos kitalálása 

- az intézmények felkeresése 

- a csomagok elkészítése 

- instrukciós videók elkészítése 

- a kiszállítás megszervezése és megvalósítása 

- visszajelzés kérése 

- kapcsolattartás 

 

 


