Szakmai önéletrajz és motivációs levél
Udvarnoki Gergely – elnökségi tagjelölt

Szakmai múltam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1982-ben leigazolt a BHSE Alpesi Sí Szakosztály
2005-ben SMSZ *-os képzés és sikeres vizsga
2006-tól DEMO utánpótlás kerettag
2007-ben SMSZ **-os képzés és sikeres vizsga
2011-2014-ig SMSZ vezető oktatói aspirantúra
2011-től SMSZ Szakmai Bizottságának tagja
2019-ben Pamporovoi Interski Kongresszuson képviseltem Magyarországot
és az SMSZ-t, valamint tagja voltam a Technikai Demo Csapatnak
***-os ISIA bélyeges síoktató képesítésem van
SMSZ Segédoktatói képzés
SMSZ-TE. OKJ képzés

Az SMSZ 2019-es Tisztújító Közgyűlésére közös programot kidolgozó csapat
tagja vagyok. A program erre a linkre kattintva olvasható.
2004 óta tagja vagyok az SMSZ-nek. 10 éve hivatásom a síoktatás,
szeptembertől-márciusig napi rendszerességgel oktatok, tanítok gyermeket és
felnőttet, műanyagon és havon egyaránt. A Babos Síiskolában, majd a 4seasons
Síiskolában eltöltött évek után a saját sportvállalkozásomat építem.

Az elmúlt évek legnagyobb eredményeként éltem meg azt, ahogy a jelenlegi
Elnökség és a Szakmai Bizottság együtt dolgozott, közös célok mentén jó
légkörben egy irányba haladtunk. Ennek az állapotnak az eredményeképpen
született meg egy olyan közös program, amiben a jövőbeli céljainkat
fogalmaztuk meg.
Abban az esetben, ha ez a jól működő csapat megkapja a felhatalmazást a
tagságtól, akkor én vállalom, hogy:
•
•

a már rögzített szakmai anyagokat, rendszerezzük, a kisfilmeket
elkészítjük
tovább építjük az együttműködés a síiskolákkal, és az igények felmérése
mellett képzéseket szervezünk

…és ami még megfogalmazódott bennem:
-

a mögöttünk álló négyéves ciklusban tapasztalt kulturált kommunikáció
elmélyítése, hogy még hatékonyabban működjünk
további gyakorlati és elméleti továbbképzések megszervezését
szorgalmaznám minden szinten
a Sí Szövetség és az SMSZ közötti együttműködés tudatos építése
„DEMO utánpótlás program”, aminek része a hosszú távú technikai
alapozó program megalkotása
a Segédoktató képzés tovább fejlesztése (hospitálás, oktatási
gyakorlatszerzés)
az „új OKJ” képzés népszerűsítése, szakmai részének tovább fejlesztése

Köszönöm a megtisztelő bizalmat azoktól, akik jelöltek! Munkámmal azon leszek,
hogy „tovább toljuk a Síoktatók Magyarországi Szövetségének (SMSZ) szekerét”,
amiről azt gondolom, hogy jó irányba halad!
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