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Éves feladatunk a regionális és nemzeti szintű oktatás felügyelete, a szinteknek megfelelő
képzési anyag beállítása. A közös oktatási rendszerben tanuló, magasabb szinten
sportolni vágyó fiatalok motiválása folyamatos fejlődésének segítése. A Level
továbbképzések erősítése.
2018-as évről:
A terveinknek megfelelően az elmúl versenyévben a már 2017-ben megalakult DAR
regionális válogatott mellé további három régióban alakítottuk meg a közös oktatási rendszert
működtető középszintű válogatott csoportot. A Budapesti és Pest-Megyei, az Észak Alföldi és
a Dél-Dunántúli régióban is az egységesített módon történik a fiatalok tanítása.
Az azonos oktatási anyag, az egymásra épülő képzési rendszer gyorsabb fejlődést eredményez
az íjásznak és edzőjének egyaránt. Folyamatos, kiszámítható fejlődést, és növekvő oktatási
hatékonyságot érhetünk el vele. Egy sportolóval és nevelő edzőjével több szinten folyik az
oktatás, így az edző – sportoló és az edző – edző kölcsönhatás következménye dinamikusabb
fejlődést eredményez mindenki számára.
A három lépcsős oktatási rendszer (egyesület – régió – nemzeti) sikeressége az azonos
alapokat tanító edzői – instruktori csapat személyes kapcsolatán múlik. Ez a kapcsolat biztosít
egyszerű átjárhatóságot a különböző szintek között. Fontos, hogy a 2014-óta a Level oktatási
rendszerben végzett instruktorok folyamatos kapcsolatban maradjanak a nemzeti edzőkkel és
lehetőleg minél több tudásfrissítő előadáson, közös edzésen vegyenek részt, ahol meg tudják
beszélni kérdéseiket. Ez a képzési rendszer minden szakág, versenyszerűen sportolni vágyó
utánpótlás korú íjászait kívánja kiválasztani és összefogni a minél sikeresebb és gyorsabb
fejlődésük reményében.

2019-es tervek:
Az íjász szövetség iskolarendszerében működő régióknak és a nemzeti válogatottnak a
szakmai munkájának felügyelete, segítése. Az egyesületi, a regionális és a nemzeti
munka minél jobb szétválasztása a hatékonyabb működés elérése érdekében. A
rendszerben ténykedő edzők, sportoktatók folyamatos, minél magasabb szintű képzése.

Ebben a versenyévben kiemelt célunk az utánpótláskorú sportolók oktatásában résztvevők
folyamatos továbbképzése, a tanult kompetenciák gyakorlatban való alkalmazásának segítése.
Tapasztalataink szerint hatékony eszköz erre a Level 1+ tudásfrissítő tanfolyam, ahol az egyes
szintű tanfolyamon tanultak átismétlése mellett, az íjászat alapjai oktatásának fontossági
sorrendjét és ezek tanítási módszereit is megbeszéljük. Az edzés felépítése, vezetése ugyan
úgy anyaga a Level 1+ tanfolyamnak, mint az iskolarendszer bevezetésének és fenntartható
működtetésének módja. Ez a tanfolyam nélkülözhetetlen segítséget ad a mindennapi
edzésvezetés gyakorlatához. Az L1+ tanfolyamok mellett 2019-ben lesz egy 4 napos Level 1,
és egy 4 napos Level 2 oktatás is. Folytatódik az évek óta jól működő iskolaprogram is,
melynek keretében az íjászatot oktató intézmények sportszakembereinek is tartunk egy Level
1 oktatást.
Szeretnénk a közös iskolarendszert tanító egyesületekkel szorosabb kapcsolatot kiépíteni,
kölcsönös edzéslátogatással munkájukat elősegíteni. Ez a módszer jó lehetőség azoknak az
oktatóknak, edzőknek és nem utolsó sorban a fiatal íjászoknak, akik hosszabb távon, nagyobb
mélységben kívánnak megismerkedni az íjászat rejtelmeivel. Szeretnének kiszámítható
módon, nagyobb sikereket elérni sportolóikkal, egyesületükkel.

Ehhez a munkához kívánok mindenkinek kitartást és kellő elszántságot!

Ne feledjük!
A sikert az őszinteség, a hit és a belefektetett munka határozza meg!
Szeged, 2019. április 10.
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