GONDOLATOK AZ SMSZ SZAKMAI ALELNÖKI TISZTSÉGÉNEK MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ
Az SMSZ 2019-es Tisztújító Közgyűlésére közös programot kidolgozó csapat tagja vagyok. A
program erre a linkre kattintva olvasható.
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy támogassátok azt az összeérett, motivált csapatot,
amellyel szakmai vezetőként együtt dolgozhattam az elmúlt években. A Szakmai Alelnöki poszt
megőrzésével a megkezdett munkát szeretnénk együtt folytatni, ezért kérem a támogató
szavazatodat!
Én, aki nap, mint nap élhettem ennek a csapatnak a részeként, állíthatom, hogy nagyszerű
dolgokra képes ez az együttes! A feladatok, a nehézségek, csak érlelték a résztvevőket, a
tanulság és a jó eredmények tapasztalásán keresztül. Azt gondolom szuper jó dolog tenni,
dolgozni és áldozni a közös ügyünkért. A síelésért, a síoktatásért.
Eleinte korlátlan gyermeki lelkesedéssel vágja magát a síoktató, a megválasztott vezető, az
SMSZ szakmai világába. Azután észreveszi (pedig ebben a körben szocializálódott), hogy óriásiak
azok a kerekek, melyek őrlik, feldolgozzák, majd rendezik a tudást! És a kerekekből is adódik
bőven sok! Kellő alázat szükséges a tradíciók megőrzéséhez, a kollégákhoz, sokfelé ágazó
elvárásoknak és a rengeteg feladatnak kell megfelelni.
Bármennyire kikívánkozik az emberből, nem illik kiabálni! A cím, kötelezettségeket is jelent.
Csendesen mondom most már: az elmúlt 4, azaz nyolc év összecsiszolta a csapatot. Az
együttműködő kiképzőket és az elnökségi munkát is. Most már belekerültünk az áramlatba. 8 év.
Síelésekkel, beszélgetésekkel és gondolkodással teli nyolc év. 8 év kellett, hogy magot vessünk. A
következő évek lehetnek azok, amikor ezek a virágok kikelhetnek és mindenki számára
nyilvánvalóvá és láthatóvá válhatnak.
- A szakmai anyagok megjelenése több formátumban, több célterületen. (részben kész)
- A képzési rendszer és a szintek letisztulása és felértékelődése. (kidolgozva)
- Az utánpótlás gondozása, a Democsapatban és a Kiképző aspiránsi szinten is új erőre
kaphatna, mindebből a teljes tagság profitálhat hosszútávon. (teljesen új terv szükséges, + az
aspiránsok és a demosok motivációi alapján szerveződik a Technikai Program)
Most kérünk Tőletek, Tőled támogatást ahhoz, hogy ez a kis kert virágozzon, illatozzon! Szóval
a gyermeki lelkesedés még mindig megvan, talán kicsit több bölcsességgel fűszerezve, de az
alapot letettük. Az előbbi tervek, mind előkészítve, megalapozva, a pontot várják!
Síelni jó, ezt az örömöt átadni, tudni átadni még oly öröm, ennek a segítését szeretnénk még
hatékonyabbá tenni.
A szakmai vonal azért indult szárnyalásnak, mert kompetenciák szerinti munkamegosztás, a
kollegák nyitottsága, befogadása és elfogadása, más mélységet enged meg egy-egy téma
feldolgozásában. Széles spektrumon, minőségi munkával teljesítenek a kiképzők. Ennek az
eredménye látszik a szakanyagokban, a képzésekben és a továbbképzésekben egyaránt.
Rengeteg munkaóra van a mozgóképek felvételeiben, megannyi a papírlapok feletti
görnyedésben, de ennek még nincs vége. A teljesség igényének szemléletével dolgozni kell
tovább!
Van tyúkanyó, van bölcs, van erős, van magas, van kicsi, van rendszerező, van ügyes, van
világjáró, van gyűjtögető, van röpködő…. És mindenféle kiképzőnk és tagunk. Ettől lesz a csapat,
A CSAPAT!
Jó apám is azt vallja, a jó csapat kiegészítő személyiségekre épül. Nem legjobb síelőnek kell
lennie mindenkinek, de mindenki rendelkezzen olyan jó tulajdonságokkal, amelyek a csapat
kompetenciáit teszik teljessé és egymást kiegészítve tökéletessé. A most felálló elnökség és a
támogató kiképző csapat is így csiszolódott.
Értetek, a szakmáért teszünk rengeteget, s lassan kikelnek azok a virágok és a pillangók
repkedni fognak!

Aki kevésbé ismeri az előéletemet, bővebben itt olvashatja az előző programomat:
http:/sioktatas.hu/doc/kgy20151207/Kovacs_Tamas_Mariusz_szakmai_alelnok_jeloles.pdf
Az előző program aktualitása továbbra is fennáll. Minden területen tettünk lépéseket a céljaink
elérésében, de hosszú az út, mitöbb végtelen. Rengeteg szakmai tábort szerveztünk az elmúlt
években, melyek kivétel nélkül pozitív visszacsatolással zárultak. A tagok is nagyon aktívan
vesznek részt ezeken a programokon, ám jó volna szélesebb kört bevonni a táborokba, az ottani
munkába.
A tematika és a biomechanika formálása (megfogalmazása bennünk) és rögzítése a szakmai
előadásokban, táborokban folyamatosan megnyilvánult. Mint feljebb írtam, rengeteg munkaóra van
a forgatásokban, de még a sokszorosa szükséges a teljességhez.
A snowboard szövetséggel sikerült kialakítani szoros, együttműködő viszonyt. A freestyle
vonalra viszont meg kell keresnünk a legjobb integrációs lehetőséget, a megfelelő együttműködést
és a képzési tematikát a síoktatók számára.
Az utánpótlás gondozás több irányú, most a síszövetséggel is szorosabb közös alapokon
nyugvó kapcsolat alakítható. A Kiképző aspiránsok már azt érzem sínen vannak, a rendszert is
sikerült letisztázni, mely komolyabb feltétekhez köti a bekerülést, így egy egységesebb csapat
alakul.
A DEMO meg a következő legnagyobb falat. Új fiatalokat csábítani az útra, vonzóvá tenni a
csapatmunkában való részvételt, majd bemutatásokat. Komoly 4 éves programot szükséges
összeállítani! Ehhez kell az összefogás és a hozzájárulásotok.
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