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Tervek, elképzelések, indíttatás 

 

A 2009-es mátrai IVSI kongresszus szervezésében vettem részt aktívan, ahol a közös munka és az 

SMSZ jövőjében és tagjaiban rejlő lehetőségeket látva komolyabban elköteleződtem.  

Innentől részt vettem több SMSZ programon, közgyűlésen, koordinációs táborban, Hó-Show SMSZ 

standon stb..  

2011-re úgy éreztem, hogy még többet adhatna az INTERSKIN való részvétel, így delegáció tagjaként 

saját finanszírozásban részt vettem rajta, amit úgy érzem kiemelten hasznos volt számomra, 

nemzetközi kapcsolatokban, síszakmailag is nagyon sokat fejlődhettem.  

Nemzetközi szinten, rálátásban, kapcsolatépítésben mind az IVSI mind pedig az INTERSKI 

részvételemet kiemelten fontosnak tartom, úgy érzem az ott tapasztaltakat komolyan hasznosítani 

tudnám egy ilyen feladatkörben az SMSZ számára.  

 

Öröm volt tapasztalnom szinte az összes eddigi SMSZ-es programon, táboron aminek szervezésében 

részt vettem az együtt dolgozás élményét, ez is az egyik fő szempont az elkötelezettségemben, úgy 

érzem jó csapatjátékos vagyok.   

Hiszem, hogy a jelenlegi elnökség, illetve az új indulók minden tagjával tudnék együtt dolgozni, a 

jelöltek nagy részét ismerem, több , mint felével dolgoztam is együtt különböző SMSZ 

rendezvényeken.  

Az együttműködést kiemelten fontosnak tartom, azt hiszem ez az SMSZ megújulásának egyik kulcsa.  

Egy elnökségi tagsági munka esetén az én egyéni terveim szerintem másodlagosak kellenek legyenek, 

az igazán fontos egy a tagság igényeit figyelembe véve elnökségben csapatként kidolgozott 

koordinációs táborra véglegesített munkaterv.  

Természetesen egyéni elképzelések, kulcsterületek vannak, amely területeken szívesen vállalnék 

felelősséget. Ezek: 

- nemzetközi kapcsolatok (IVSI, INTERSKI alapokon folytatva) 

- forrásteremtés (más szervezetek programjai kapcsán komoly eredményeket értem el) 

- tagsággal való kétirányú! kommunikáció (igényfelmérések, táborok, programok értékelései is) 



- stratégiai tervezés 

 

 

 

 

Konkrét javaslatok (természetesen egy 7 fős elnökségi csapat közös terve alá rendelve ezeket) 

 

Egycsillagos végzett síoktatók bevonása és megtartása.  

Egy frissen végzett oktató a sikeres vizsgája után azzal, hogy belép az SMSZ-be, gyakorlati 

szempontból nem kerül sokkal közelebb a tagokhoz, programokhoz, feladatokhoz, lehetőségekhez 

stb..  

Ehhez mélyebb bevonása, és megtartása szükséges. Ilyen alkalmakra kell hangsúlyt fordítani, hogy ne 

kallódjanak el az ifjú titánok.  

Pl. számukra 1-2 napos továbbképzési tábor ami alatt egyben informálisan az SMSZ-be, annak 

filozófiájába, ügyeibe való bevonásra is lehetőség.  

 

A 2011-es egycsillagos gyakorlati táborban már számomra nagyon pozitív példaként látott több 

módszertani képzést tartalmazó modell megtartása, sőt további folytatása, pl. oktatás szimulációja, 

bemutatóóra, hospitálás nem csak 1 órában, segédoktatóként való munka vállalása stb.  

 

A koordinációs tábor, vagy annak egy része további tematizálása, a részt vevők igénye szerinti 

szegmentálás 

 

Nemzetközi szintéren további erős megjelenés Interski es 2 évvel ezelőtti IVSI sikerek meglovagolása, 

új sikerek elérése.  

 

Értékelő kérdőívek minden tábor, képzés végen a részt vevők visszajelzései, és következő programok 

fejlesztése érdekében. SMSZ-en belüli kommunikáció nem csak a hírek tagok felé eljuttatásában 

akadozik néha. Kiemelten kezelném a másik irányt, a tagok vezetők felé irányuló visszajelzéseinek 

összegyűjtését, azok következő tervek, döntésekbe való figyelembe vételét. Ezen kívül a tagok 

közötti kommunikációra fordítanék még hangsúlyt közösségmegerősítő szándékkal (belső fórum, 

tapasztalatok, best practice-k megosztása egymás között síoktatási kérdésekben,  web2-es formában 

(pl. bemelegítésekből gyűjtemény a neten), táborok alatti informális programok stb.)  



 

Összeférhetetlenség. Döntéshozó nem lehet közvetlen üzletileg érdekelt, vagy amennyiben érdekelt, 

akkor abban a konkrét döntésben ő kvázi kötelezően tartózkodjon. Ez segít tisztább és támadhatatlan 

helyzetet teremteni, levédi a döntéshozókat is. 


