Tisztelt Tagtársam!
Krakler Kata vagyok, síoktató, a Pasaréti Síiskola vezetője. Az SMSZ 2019-es Tisztújító
Közgyűlésére közös programot kidolgozó csapat tagja vagyok. A program erre a linkre
kattintva olvasható.
A sízés nagyon régóta meghatározó szerepet tölt be
az életemben. Öt éves korom óta tanulok síelni,
első lépéseimet az OSC-ben tettem meg a
Normafán. Gyermekkoromban családi síelések
adtak alkalmat arra, hogy évente havon lehessek,
nagyrészt oktató segítségével csiszolhassam
tudásomat. A sors úgy hozta, hogy 2002-ben
megismertem sokunk által méltán elismert Végh
András Mauglit, az ő szárnyai alatt bontogathattam
síoktatói szárnyaimat. Jelenleg is szoros szakmai
kapcsolatot ápolunk.
A 2004-2005-ös tanévben SMSZ síoktató*, majd a következő évben síoktató** lettem. 2003
óta oktatok, Ausztria több síterepén volt lehetőségem dolgozni, hat szezonban voltam
telepített oktató. Ez alatt több hazai és nemzetközi szervezet által meghirdetett képzésen
vettem részt, majd 2005-ben csatlakoztam a Magyar Síoktató Válogatott utánpótlás
csapatához, melynek közel 5 évig tagja voltam. A DEMO csapatba való bekerülést egy
térdsérülés akadályozta, ezért a nagy álmom nem teljesült be soha. Ennek ellenére a síoktatás
és a sísport szerelmese maradtam, az SMSZ életét, munkásságát mindvégig figyelemmel
kísértem és kísérem a mai napig.
A Pasaréti Síiskola csapatát a kezdetektől, 2009 óta erősítem, 2015 őszétől pedig a síiskola
vezetőjeként dolgozom. 2014 februárjában megalapítottam a Vasas Sc. Síszakosztály alpesi
szakágának első utánpótlás csapatát, így a síoktatás és síiskola vezetés mellett 2015 tavaszától
szakági koordinátorként is munkálkodom. A Vasasnak köszönhetően a versenysport területén
is tapasztalatokat szereztem. Kollégáimmal a 2019/2020-as szezonban ötödik utánpótlás korú
csapatunkkal kezdtük meg a munkát. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy a Vasas ötszörös
Magyar Kupa győzelme az én nevemhez is köthető. Oktatóként sokat tanultam a körülöttem
lévő edzőktől egy-egy verseny alkalmával. Fontosnak tartom, hogy az oktatói és edzői
tevékenységi kör, szakanyag közeledni tudjon egymáshoz.
Úgy gondolom, síiskola vezetőként hatalmas lehetőség van a kezemben. A síiskola,
kollégáim, tanítványaim és jómagam fejlődéséért felelősnek érzem magam. Az inspiráló és
motiváló gondolatokat modernizált változatban igyekszem tálalni, ezzel megtalálva a közös
nevezőt fiatal kollégáimmal. Munkatársaimmal folyamatos és intenzív kapcsolatot próbálok
fenntartani, szeretem, ha beszélgetünk és mesélnek a tapasztalataikról, tanítványaikról.
Igyekszem a szakmát elérhetőbbé tenni, véleményem szerint számukra fontos a könnyen
elérhető és gyors megoldás, legyen az egy továbbképzés akár. Kezdeményezésem, miszerint
„házhoz érkezik a képzés” nagy sikernek örvendett. Mini koordinációink alkalmával
rengeteg hasznos információval gazdagodtunk, köszönhetően az SMSZ remek kiképző
oktatóinak. Mindamellett, hogy szakmailag igen hasznosnak bizonyultak az előadások,
workshopok, erős közösségformáló hatásuk is megnyilvánult.

Örömömre szolgál, hogy az SMSZ-nél nyitott fülekre találtam, „előadás étlap” ötletem
megvalósulni látszik, más síiskola is „megrendelt” a miénkhez hasonló „házi képzést”. Bízom
abban, hogy hamarosan minél több síiskola kedvet kap ehhez.
Vezetői és koordinátori munkám során komplexen látom a síeléssel kapcsolatos teendőket.
Legyen az csoportok, magánórák, rendezvények szervezése, adminisztráció, akár egy családi,
edző vagy nyári tábor, verseny kalkulációja, lebonyolítása. Oktatónak, utazás szervezőnek és
síiskola vezetőnek egyaránt hatalmas a felelőssége, ebben a témakörben kutattam az elmúlt
időszakban. Különös figyelmet kell ennek szentelni, a hiányos ismereteket szeretném több
téren és irányba bővíteni, mindenki számára átláthatóvá, könnyen értelmezhetővé és
elérhetővé tenni.
Elnökségi tagként a műagyagpályás síiskolák összefogását szorgalmaznám, közös érdekeink
képviselete fő célom lenne. Erre egyébként remek kezdeményezések vannak már most is.
Rengeteg lehetőség rejlik ebben.
A szakmai ismeretek megszerzése mellett, fontosnak tartom az egyéb képzések
szervezését/tudástár elkészítését, az eddigiek tartalmasabbá tételét. Például:
-

-

sportspecifikus elsősegély tanfolyam
az oktatók tágabb értelembe vett felkészítése a szakmára
o személyiség
o felelősség
o hatáskör
▪ alapszintű ismeret magatartás, figyelem és viselkedés zavaros
gyermekekről, mert ezek a gyermekek kiemelt figyelmet és
bánásmódot igényelnek. Adott esetben az oktató ismerje fel a
problémát és megfelelően kezelni tudja.
o kommunikáció
o magatartása
o Edzők Etikai Kódexe széles körben való megismertetése
síiskola vezetői ismeretek, teendők, kötelességek

Teljes állásként, hivatásként, hobbimként tudok a sísporttal foglalkozni, ezért rendkívül
szerencsésnek érzem magam. Elnökségi tagnak való jelölésem különösen megtisztelő
számomra. Ötleteimmel, javaslataimmal korábban és most is igyekszem segíteni az SMSZ
tevékenységét. A munkám rendkívül összetett, amit élvezettel és töretlen lelkesedéssel
végzek. Megszerzett tapasztalataimat szívesen kamatoztatom az elnökségben.

