
A 2015 évi Interski Kongresszusról a magyar résztvevők által írt szakmai anyagok  

 

Bánkúty Bence 

 Step by step freestyle skiing, workshop beszámoló, linkkel az előadás anyagára 

 Szubjektív beszámoló az Interski kongresszusról 

 

Bojkó Balázs:  

 Holland kiselőadás;  (műanyagpályás síoktatás on-line kezelése)  

 Új-Zélandi sztori a havas sportokról / turizmus felmérése 

 Német kiselőadás; Mozgás-érzékelés: Megfigyelés, kiértékelés és tanácsadás + 

 USA kiselőadás; Emberi készségek: tanítvány központú interperszonális készségek + 

 USA workshop: Próbáld ki, érezd meg, éld át!  +++ 

 Szlovén workshop; fiatal versenyzők technikájának fejlesztése + 

 Egyesült Királyság kiselőadás; Mit kínál egy BASI tag — British Association of Ski 

Instructors — a havas sportok globális piaca számára? 

 Ír kiselőadás; Zárt és nyitott környezet 

 Finn kiselőadás; Készségek elsajátítása és motiváció a havas spotokban + 

 Horvát kiselőadás: A hósport oktatók szakterületeken átívelő készségei + 

 Japán workshop: Kétféle módszer a párhuzamos lécvezetés elsajátítására 

 Chile workshop  : A vonatkoztatási rendszer fontossága a síző elemzése során 

 Összefoglaló 

 Dinamika (alapvetés) 

 

Csollány Csaba írásai    a kiselőadásokról 

 

 Osztrák előadás: visszacsatolásokból tanulás 

 Horvát előadás: Síoktatók különleges munkakörülményei és az ebből adódó távolabb 

mutató képességek fejlődése 

 Dán előadás: pozitív hozzáállás 

 Finn előadás: képességfejlesztés és motiváció a havas sportokban 

 Lengyel előadás: táplálkozási különlegességek 

 Német előadás: Gyermekoktatás utánzással, mesékkel, történetekkel 

 Olasz elmélet és workshop: Gyermekoktatás a tökéletes körülmények 

megteremtésével 

 Új-zélandi előadás: Gyermekoktaásban- BIZTONSÁG+BOLDOGSÁG+MOZGÁS=EREDMÉNY  

 

Dalos Péter 

 Workshop Kanada: Tapasztalati tanulás  ++ 

 

Dosek Ágoston 

 Csapatvezetői összefoglaló 

 

Nagyelőadások beszámolója (egy fájlban) 

 Argentín nagy-előadás „Alkalmazkodó havas sportok – havas sportok fogyatékkal  

        élőknek, egyre növekvő új üzletág” címmel.  

 IVSS nagyelőadás;  MI TÖRTÉNIK KINT A TEREPEN?   

Ébresztő felhívás a havas sportokban érdekelt oktatókhoz. 

 IVSI nagyelőadás: SÍSPORT MERRE TARTASZ?  



Értekezés a havas sportok jövőbeli irányításáról.  

 ISIA nagyelőadás: A NEMZETKÖZI SÍ PIAC    

o  

 Magyar powerpointos előadás (Dosek-Takács: Teaching-learning-development)  

 

 Osztrák csapat által közreadott letölthető anyagok 

 

 Olasz reklám-video az SPM eszközökről 

 

Kiselőadások beszámolója:  

 The learning connection, Developmental framework / cross country technical 
model 
Tanulási kapcsolatok  a sífutásban / USA- gyakorlati workshop  
Előadók: a PSIA-AASI (USA) sífutó kiküldöttjei,  
Scotty McGee, Ross Matlock, Megan Spurkland, David Lawrence 

 Olasz workshop az SPM cég oktatási segédeszközeinek bemutatására 

 Cseh gyakorlati workshop, a mozaik elv használata a gyakorlatban 
Elóadó: Jiri Nohej 

 Cseh elméleti kiselőadás az általuk használt fejlesztési rendszerről 
Elóadó: Jiri Nohej és Tomas Michal 

 Lengyel kiselőadás a Lengyel Hivatalos Telemark Kurrikulumról 
Előadó: Piotr Kapustianyk 

 Svájci kiselőadás a síelés hangulatának megtanulásáról  „Learning atmosphere” 
Előadó: Alex Faugwalder 

 

Egri Katalin:  

 Beszámoló a 2015. évi Interski Kongresszusról 

 

Hodován Zsuzsa  

 USA: A tanulási kapcsolatok - Öt alapelv a síelésben  
 

Kiss Dániel: 

 Összefoglaló a freestyle eseményekről és képzési rendszerekről 

 USA Freestyle SKI workshop on snow – 2015.09.09. David Oliver  
Téma: Szakaszolás és szellemiség a freestyle gyakorlatoknál 

 CAN Freestyle SKI workshop on snow – 2015.09.08.  
Téma: pályán kívüli és hátrafelé síelés 

 Különböző országok képzéseinek összefoglalója, Kiss Dániel szerkesztése 

 Bulgária havas és elméleti workshopjai:  
Téma: A boldogság forrásai és átmenet az alpinból a szabad stílusba  

 

 

Kovács Tamás Máriusz 

 Horvát ws: alapoktól a magasiskoláig, boka térd hangsúly, függőleges mozgás 

redukció 

 Osztrák kiselőadás, lavinaismeret alapok 

 Olasz kiselőadás, kezdő és haladó síelő összehasonlítása osztott videón mellévetített 

paraméterekkel nyomás, élszög stb. 



 Svájci ws.  feldobni a síoktatást érdekes gyakorlatokkal, figyelmi feladatokkal, 

számolós sízéssel, hátrafelé síeléssel 

 Bulgár marketing a pályázatuk elfogadásáért 

 Japán időjárás és pályabemutatók 

 Új-Zéland ws. az élváltás iskolázása – terhelt legyen 

 USA kiselőadás; oktatási rendszer, tematika 

 Osztrák kiselőadás; hó-lavina előrejelző szoftver 

 Japán WS. tematika, retro hangulat sok oldalcsúszás 

 Spanyol kiselőadás: A carving forradalom mint megoldás a térdproblémák 

megelőzésére 

 

Polacskó Dániel:  

workshopok:  

 Ausztria: input vs output 

 Németország: oktatás képekkel 

 

kiselőadások:  

 Ausztrália: sí tankönyv bemutató, tematika…  
 Kanada: az agy mozgásvezérlése és ennek fejlesztése. 

Internal fókusz az agyat visszafogja motorikus módba, external pedig performance 
módba kapcsolja, ahol automatizált a motorikus tudás. 
Vagyis sítanulás/oktatás közben a cél az external fókusz előtérbe helyezése. 

 Németország: gyerek oktatása képekkel/történetekkel, fantáziával 

 Olaszország: termékismertető, eszközök egy síiskolához 

 Svájc: ne csak versenyzőkből, hanem szabadidős síelőkből is legyenek oktatók 

 DEMO VEZETŐI ÉRTÉKELÉS, BESZÁMOLÓ 

 

Takács Norbert  

Komplett beszámoló és benne 

 Magyar workshop, rádiós oktatás módszertan és élmény síelés„tanítás-tanulás-

fejlődés”   

Kiselőadás:  

 Dán; Positive skiing + 

 Lengyel; étkezés a hegyen    melléklet: eredeti powerpoint előadás 

 Nagyelőadás vélemény: Az új feltörekvő piac/ sérült emberek téli sportja 

 San Marino workshop: Whisper adó-vevő marketing 

kiselőadás:  

 Új Zéland, Próbáld ki – Sajátítsd el – Válj mesterévé     + 

 Ausztria; Feedback Learning - Visszacsatolásos tanulás, WIR módszer + 

 Nagyelőadás Struktúraváltás a turizmusban, vélemény 

 Dán workshop: Positive skiing + 

Kiselőadás:  

 Német; Élménydús tanulás történeteken keresztül  

Olasz: Reklám előadás az SMP eszközökről  

 Ír workshop, Hogyan állnak át a hóra a futószalagról   

Kiselőadás:  

 Kanadai; Képesség és készségfejlesztés a pályakörülmények alakításával 

Magyar, Tanítás-tanulás-fejlődés , szerény ön-értékelés előadóként  

Verseny, záróünnepség 



 

 Diet in the mountains (lengyel workshop power point)  

 

Végh András:  

 Az argentín oktatási módszer ismertetése (nagyelőadás, mozgóképekkel)  

 A magyar jelenlétet dokumentáló összefoglaló film  

 

 

 

 

  

 

 


