ZAŁĄCZNIK Nr 7
PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA
PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH
I. Program szkolenia dla kandydatów nieposiadających uprawnień przewodnika
Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Godziny
(w tym
praktyczne)

1

2

3

4

1

Historia regionu na
tle historii Polski

Wybrane wiadomości z historii Polski. Ważniejsze
wydarzenia w historii regionu. Charakterystyka
miast i miejscowości regionu (historia, ważniejsze
zabytki, współczesność, ważniejsze obiekty
użyteczności publicznej). Region w okresie II
Rzeczypospolitej i II wojny światowej. Odbudowa ze
zniszczeń wojennych. Ważniejsze zagadnienia z
historii współczesnej

30

2

Kultura i sztuka
regionu

Historia kultury i sztuki regionu. Wpływ kultury
regionu na kulturę narodową. Zabytki architektury,
malarstwa i rzeźby. Wybitne postacie historyczne,
miejscowości, obiekty i pomniki z nimi związane.
Muzea, instytucje naukowe i kulturalne (wiadomości
o zbiorach i zasadach zwiedzania). Prasa i
wydawnictwa regionalne

30(10)

3

Charakterystyka
geograficzna
regionu

Położenie i obszar, podział administracyjny,
ludność (z uwzględnieniem mniejszości narodowych i
religii). Ukształtowanie powierzchni, klimat, wody
(rzeki, jeziora, cieki wodne). Zasoby naturalne i
ich wykorzystanie. Ważniejsze gałęzie przemysłu,
plany rozwoju gospodarczego. Najważniejsze obiekty
gospodarcze, charakterystyka ich produkcji, dane
statystyczne, możliwości zwiedzania. Gospodarka
rolna regionu

30(10)

4

Etnografia regionu

Kultura ludowa, strój i obrzędy ludowe, folklor.
Budownictwo, ośrodki przemysłu i rzemiosła
ludowego. Skanseny, muzea i izby regionalne

15(10)

5

Środowisko
geograficzne regionu
i jego ochrona

Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu.
Parki narodowe i krajobrazowe. Rezerwaty i pomniki
przyrody, obszary chronione i atrakcyjne zespoły
przyrodnicze. Zasady ruchu turystycznego na
obszarach chronionych

20(10)

6

Zagospodarowanie
turystyczne regionu

Baza turystyczna, ośrodki rekreacyjne i
turystyczne. Szlaki turystyczne. Obiekty sportowe.
Układ komunikacyjny regionu (drogi międzynarodowe,
krajowe, lokalne, linie kolejowe, parkingi i
dojazdy). Kolejki linowe i wyciągi narciarskie

20(10)

7

Terenoznawstwo i
topografia

Orientacja w terenie: bez mapy, z mapą i kompasem,
posługiwanie się mapą i kompasem. Topografia
regionu (konfiguracja terenu). Lokalizacja obiektów
zabytkowych, przyrodniczych i współczesnych, drogi
dojazdowe do nich. Mapy turystyczne, ich skale i
rodzaje

25(15)

8

Metodyka i technika
prowadzenia
wycieczek
terenowych

Specyfika prowadzenia wycieczek autokarowych,
kolejowych i pieszych. Grupa w terenie i w
obiekcie, współpraca z grupą. Współpraca z
kierowcą. Posługiwanie się mikrofonem. Zasady
oprowadzania po obiektach sakralnych. Przerwy na
odpoczynek. Posługiwanie się anegdotą i dowcipem.
Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach terenowych.
Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i
zachorowaniach. Skład podstawowej apteczki

30(20)

OGÓŁEM

200(85)

II. Program szkolenia dla przewodników rozszerzających uprawnienia na nowy obszar
Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Godziny
(w tym
praktyczne)

1

2

3

4

1

Historia regionu na
tle historii Polski

Wybrane wiadomości z historii Polski. Ważniejsze
wydarzenia w historii regionu. Charakterystyka miast
i miejscowości regionu (historia, ważniejsze
zabytki, współczesność, ważniejsze obiekty
użyteczności publicznej). Region w okresie II
Rzeczypospolitej i II wojny światowej. Odbudowa ze
zniszczeń wojennych. Ważniejsze zagadnienia z
historii współczesnej

20

2

Kultura i sztuka
regionu

Historia kultury i sztuki regionu. Wpływ kultury
regionu na kulturę narodową. Zabytki architektury,
malarstwa i rzeźby. Wybitne postacie historyczne,
miejscowości, obiekty i pomniki z nimi związane.
Muzea, instytucje naukowe i kulturalne (wiadomości o
zbiorach i zasadach zwiedzania). Prasa i wydawnictwa
regionalne

20(10)

3

Geografia
gospodarcza regionu

Położenie i obszar, podział administracyjny, ludność
(z uwzględnieniem mniejszości narodowych i religii).
Ukształtowanie powierzchni, klimat, wody (rzeki,
jeziora, cieki wodne). Zasoby naturalne i ich
wykorzystanie. Ważniejsze gałęzie przemysłu, plany
rozwoju gospodarczego. Najważniejsze obiekty
gospodarcze, charakterystyka ich produkcji, dane
statystyczne, możliwości zwiedzania. Gospodarka
rolna regionu

20(10)

4

Etnografia regionu

Kultura ludowa, strój i obrzędy ludowe, folklor.
Budownictwo, ośrodki przemysłu i rzemiosła ludowego.
Skanseny, muzea i izby regionalne

15(10)

5

Środowisko
geograficzne regionu
i jego ochrona

Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu.
Parki narodowe i krajobrazowe. Rezerwaty i pomniki
przyrody, obszary chronione i atrakcyjne zespoły
przyrodnicze. Zasady ruchu turystycznego na
obszarach chronionych

10(5)

6

Zagospodarowanie
turystyczne regionu

Baza turystyczna, ośrodki rekreacyjne i turystyczne.
Szlaki turystyczne. Obiekty sportowe. Układ
komunikacyjny regionu (drogi międzynarodowe,
krajowe, lokalne, linie kolejowe, parkingi i
dojazdy). Kolejki linowe i wyciągi narciarskie

5(5)

7

Terenoznawstwo i
topografia

Orientacja w terenie: bez mapy, z mapą i kompasem,
posługiwanie się mapą i kompasem. Topografia regionu
(konfiguracja terenu). Lokalizacja obiektów
zabytkowych, przyrodniczych i współczesnych, drogi
dojazdowe do nich. Mapy turystyczne, ich skale i
rodzaje

10(10)

OGÓŁEM

100(50)

