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A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Szakmai alapokra
helyezett
tehetséggondozás
A Békéscsabai Előre Úszó Klub szakmai továbbképzésre nyert
el támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap keretében. A
továbbképzés célja az volt, hogy a szakmailag felkészültebb,
külföldi tapasztalatcserében közvetlenül részt vevő edzők
fejleszthessék tudásukat, szakmaibb alapokra helyezzék a tehetséggondozást. Ezek mind a szakmai pozitív összkép, összbenyomás kiépítését és teljesülését segítik elő, amelyek viszik
majd a Klub jó hírnevét. Az ilyen alkalmak rendkívül fontosak
egy bővülni kívánó, az új ismeretek megszerzésére nyitott
csapat fejlődéséhez – tudtuk meg többek között ezt is, Lázár
Olga, szakmai vezetőtől.
R.: Mire nyertek el támogatást?
L.O.: Egy szakmai konferenciára nyertünk támogatást, melyet a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Egészségtudomány Kara szervezett. A pályázat benyújtásakor az volt a fő
célunk, hogy egy szakmai továbbképzésen, fejlesztésen keresztül tudjuk az edzőink tudását, tapasztalatait bővíteni. Az
összefogott, jól felkészült és a szakmában jártas előadóktól
való tanulás mindig mélyebb tudást képes átadni számunkra. Fontosnak tartottuk, hogy mindezt a román kollégákkal
közösen tegyük meg, akikkel sikerült újra szakmai, baráti, emberi kapcsolatot teremtenünk. Ilyenkor velük is tapasztalatokat tudunk cserélni, át tudjuk beszélni a következő év közös
feladatait, vállalásait, versenyeit.
R.: Mi volt a megvalósított projekt elsődleges célja?
L.O.: Projektünk elsődleges célja a szakmaiság növelése a
határ mindkét oldalán. Az együttműködési kör bővülése további tapasztalatok cseréjére adott lehetőséget, szélesítette kollégáink látókörét, későbbi közös edzéseket és táborokat alapozott meg. Az aradi úszóklub felé is nyitni kívántunk:
megerősíteni a sportbarátságokat és megmutatni, hogy a
sport is megfelelő alapot tud nyújtani a gyermekek számára a közös élmények megszerzéséhez. A versenyszellem, az
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összehasonlítás pozitív, építő jellegű hatásainak kiaknázásában, a gyermekek egészséges lelkületű felnőtté válásában
is segíthet egy-egy ilyen élmény. A határon túliság lehetőséget ad sportolóink számára más kultúrák, népek és szokások megismeréséhez, amely szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, teljes erkölcsi értékekkel bíró
felnőttekké váljanak.
R.: Miért tartják fontosnak a szakmai továbbképzést?
L.O.: Egy-egy szakmai továbbképzés elvégzésével még
jobban meg lehet emelni a Klubunk szakmai színvonalát,
amellyel sokkal versenyképesebbé tudjuk tenni a saját munkánkat, eredményeinket. Szeretnénk rendszeresen eljárni
különböző szakmai konferenciákra, rendezvényekre, mert
komolyan gondoljuk, hogy a mindennapi munkánkhoz fontos a friss, naprakész ismeretek, lehetőségek, technikák
elsajátítása, a szakmában dolgozó kollégákkal való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, az információk áramlása. Igyekszünk minél több emberrel megszerettetni az
úszást, a sportolást, az egészséges életmódot, és természetesen minél eredményesebb versenyzőket kinevelni
az úszópalánták közül.
További sok sikert kívánunk a klub működéséhez!
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