Rabi Ferencné köszöntője

Kedves Kollégák!
Tisztelt Jelenlévők!
Kedves Vendégeink!

A szervezők nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyiüket
mai konferenciánkon. A szervezők pedig a budapesti Csanádi Árpád Általános
Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet és a Sportiskolák
Országos Szövetsége.
Rabi Ferencné a nevem, az iskola intézményvezetője vagyok. Köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat és részt vesznek mai szakmai találkozónkon. Kérem
engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem a körünkben már megjelent
első előadónkat: Kovács Ágnes Olimpiai, Világ és Európa bajnok úszónőt, aki
jelenleg PHD hallgató, a TF egyetemi előadója és a Testnevelési Egyetem
Nemzetközi Igazgatósági tagja.
Köszöntöm Lehmann László urat a MOB képviseletében, illetve mint a
sportiskolai program vezetőjét.
Köszöntöm Kovács Géza urat a SIOSZ elnökét és egyben köszönöm a
konferencia megszervezésében nyújtott segítségét.
Köszöntöm a jelenlévő előadókat és a majd érkezőket is, és egyben köszönöm
nekik, hogy az első hívó szóra elfogadták felkérésünket, ezzel is jelezve a
sportoló fiatalok nevelésével-oktatásával kapcsolatos témák fontosságát. Mi,
akik most ebben a teremben együtt vagyunk, több szállal is kapcsolódunk
egymáshoz, összeköt bennünket, például az, hogy igaz értékként tekintünk a

sportra, a különböző sport tevékenységekre, szívügyünknek tartjuk a tehetséges
sportoló fiatalok nevelését-oktatását, fontos számunkra, hogy a tudatos
sportolóra nevelés során a ránk bízott fiatalok a lehető legjobbat és legjobban
kapják a tanulás és sport vonatkozásában egyaránt. Közös az is a jelenlévőkben,
hogy folyamatos inspiráció él bennünk keresni mindig a jobbat, a hatékonyabb
megoldást, a korszerűbb módszert, felhasználni az új tudást, tapasztalatokat.
Azért hívtuk életre ezt a mai szakmai találkozót, hogy a tanári edzői motiváció
oldaláról közelítve, mégis egy szálra felfűzve olyan hasznos, gyakorlat közeli, a
mindennapi praxisba beépíthető ötleteket, gondolatokat, tevékenységi formákat,
módszerekkel adjuk közre, amelyek még eredményesebbé teszik a sportolók
nevelését oktatását.
Konferenciánk két részből áll. Az első részben öt kitűnő előadást hallhatunk,
utána egy rövid kávészünetet tartunk, azt követően három további kitűnő
előadással örvendeztetnek meg a programban olvasható előadók.
A konferencia zárására Lehmann László urat kértem fel, a szavai után egy
állófogadásra hívjuk mindannyiukat. Az előadások felkonferálására pedig
felkértem egyik igazgató helyettes kollégámat Rúzsa Sándort.
Kedves

jelenlévők,

hasznos,

valemennyiünknek.
A konferenciát ezennel megnyitom.
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