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SMSZ Kiképzõ Oktató és Kiképzõ Oktató Aspiráns

A kiképzõ oktatók a közös munkán kívül külföldi
továbbképzéseken, konferenciákon is képzik magukat és képviselik a magyar
síoktatókat. Ezzel kapcsolatban alapvetõ követelmény, hogy az így megszerzett
tudást építsék be a saját eszközkészletükbe, szûrjék meg és adják tovább a
többieknek. Ilyen módon a megszerzett információk közkinccsé válnak, hiszen
beépül az SMSZ tudáskészletébe, a továbbképzéseken, koordinációs táborokon a
résztvevõk is megismerhetik azokat.

A kiképzõ oktatóvá válás egy hosszú folyamat.
Az elsõ lépcsõ a szándék kifejezése: a jelöltnek
a Szakmai Bizottságnál (írásban) aspirálnia kell a kiképzõ oktató szerepkörre,
majd részt kell vennie a kiképzõi elõ-koordinációs táboron. A Szakmai Bizottság
a kérelem és a jelölt sítudása alapján dönt az aspirantúra elfogadásáról.
A jelentkezés elfogadása esetén az aspiráns
asszisztensi feladatokat lát el, saját költéségén vesz részt a táborokban
(koordinációs tábor, továbbképzések, oktatóképzés stb.), ahol elõször
megfigyeli a munkát (a tanárképzésben résztvevõk számára ismerõs ez a
hospitálás), majd kisebb részfeladatokat kap. Ezek a feladatok egészen széles
skálán mozoghatnak: a bemutatástól a hibajavításon át a buszon történõ
létszámellenõrzésig bármit (pl. videofelvételek készítését, videoelemzés
elõkészítését &ndash; oktatástechnológiai ismeretek) magába foglalhat.
A késõbbiek folyamán az aspiráns már önálló
feladatokat is kaphat, saját csoportot is vezethet. Ez idõ alatt minden
munkájáról részletes elemzéssel be kell számolnia. Amikor a Szakmai Bizottság
elérkezettnek látja az idõt, a jelölt egy nagyelõadás sikeres megtartásával
elnyerheti végleges kiképzõ oktatói címét.
A kiképzõ oktató nem veszti el megszerzett
címét, de kiképzõ oktatói munkát csak akkor végezhet, ha részt vett az adott
idény elején a kiképzõi elõ-koordinációs és a koordinációs táboron. Ennek
hiányában az adott idényben nem kap kiképzõ oktatói megbízást. A következõ
idényben természetesen az elõ-koordinációs és koordinációs tábor teljesítése
után újra számítunk munkájára.

A kiképzõ oktatói jelentkezés feltételei:

Az SMSZ egyik alapfeladata az síoktatók képzése
és továbbképzése azaz a magyar síoktatók tudásának karbantartása, mely a
kiképzõ oktatók mûködésével valósul meg. E tevékenység során az egyik
legfontosabb szempont, hogy a legkorszerûbb tudásanyag átadása azonos
szemlélettel történjen. Ebben a munkában nem &bdquo;magányos hõsökre&rdquo; van szükség,
hanem profi csapatmunkásokra, akik hajlandóak személyiségüket kellõ mértékben a
közös cél szolgálatába állítani. Ideális esetben a kiképzõ oktató ötvözi a
saját tudását és személyiségét az SMSZ irányvonalával és szemléletével. Így
garantálható, hogy egy képzés alkalmával az átadott anyag és a színvonal ne az
oktató személyétõl függjön, hanem a kiképzõi csapat és a Szakmai Bizottság
által egyeztetettek mentén. A kiképzõ oktatónak a technikailag jól kivitelezett sízésen kívül jelentõs
oktatási tapasztalatának, pedagógia és vezetõi érzékének is kell lennie. Csupán
a kitûnõ sítudás nem elegendõ ehhez a munkához, legalább olyan fontos többek
http://www.sioktatas.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 22 February, 2019, 04:42

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének weblapja

között a szakelméleti tudás és a hibajavítási képességek (&bdquo;jó szem&rdquo;).

Az SMSZ kiképzõ oktatók magas szinten
képzett és nagy szakmai gyakorlattal rendelkezõ oktatók, akik mind a kiképzõvé
válás alatt, mind a késõbbi csapatmunka során olyan közegben dolgozhatnak,
amelyben hihetetlen mértékben koncentrálódik a sízéssel kapcsolatos tudás.
Azok, akik vállalják azt a terhet és lemondást, ami a kiképzõ oktatói aspirantúrával
jár, olyan lehetõségekhez jutathatnak, amellyel behozhatatlan elõnyre tehetnek
szert, azáltal, hogy folyamatosan a többi kiképzõ oktatótól tanulhatnak.

Síoktató** végzettség.
Minimum 3 éves SMSZ-tagság.
Rendszeres, aktív részvétel az
SMSZ programjain.
Az elõ-koordinációs és
koordinációs tábor követelményeinek eredményes teljesítse.
Pályázat benyújtása (szakmai önéletrajzzal,
specializálódási irány megjelölésével).

Felvételi vizsga:

Gyakorlati vizsga 10
gyakorlattal (a képzés mindenkori tematikájából
kiválasztott). Sikeres a felvételi vizsga, ha a jelölt a
megszerezhetõ pontok 51%-át elérte.
Gyakorlati oktatási vizsga.
A vizsgabizottság tagjait a
Szakmai Bizottság elnökének javaslatára a szakmai elnökhelyettes jelöli
ki.

Aspiránsi teendõk:

Aktív részvétel a koordinációs
táborban (hospitálás, 3 év alatt legalább 2 koordinációs táborban)
Hospitálás egy síoktató*
vizsgatáborban.
Hospitálás egy síoktató**
vizsgatáborban.
Részvétel az alapképzésben
tartott szakmai napok elõadásain,
Részvétel az SMSZ szakmai
estjein

Kiképzõ oktatóvá válás:

Az aspiránsi idõszak alatt két
újabb gyakorlati vizsga teljesítése, egy 61%-os, majd minimum 71%-os
eredménnyel.
Síoktató* tanfolyam
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szakelméleti napon nagyelõadás megtartása (3 vezetõ oktatóból álló
bizottság értékelésével). Az elõadást saját anyagból kell megtartani, a
szakmai bizottság által kirendelt konzulenssel egyeztetve.
Szakelméleti vizsga.
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