ZAŁĄCZNIK Nr 8
PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCEGO SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH
KLASY DRUGIEJ I PIERWSZEJ
I. Program szkolenia uzupełniającego dla przewodników górskich beskidzkich i sudeckich ubiegających się o klasę
drugą i pierwszą
Liczba
Lp.
Przedmiot
Zakres tematyczny
godzin
(w tym
praktycznych)
1

2

3

4

1

Historia i
gospodarka
wybranego obszaru

Szczegółowe wiadomości z historii wybranego
obszaru; archeologia, osadnictwo, problemy
społeczne, kulturalne, narodowościowe;
szczegółowa historia miast i miejscowości, ważne
wydarzenia historyczne, postacie historyczne
ważne dla obszaru oraz obiekty z nimi związane;
historia współczesna i rozwój gospodarczy

30

2

Geografia i
geologia

Szczegółowe wiadomości z geografii regionu.
Topografia: układ grzbietów górskich, dolin
rzecznych, punkty widokowe i panoramiczne.
Wybrane zagadnienia z geologii i morfologii.
Charakterystyka środowiska przyrodniczego; parki
narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, pomniki
przyrody. Zasady uprawiania turystyki na
obszarach chronionych

20(10)

3

Etnografia, kultura
i sztuka regionu

Historia kultury i sztuki obszaru, grupy etniczne
i ich wpływ na kulturę ludową, sztukę;
budownictwo i zabytki architektury, malarstwa i
rzeźby; przykłady architektury współczesnej;
muzea, skanseny, izby regionalne; instytucje
naukowe, kulturalne, ośrodki przemysłu i
rzemiosła ludowego - zasady zwiedzania; kultura
ludowa: strój, obrzędy, wydawnictwa regionalne,
twórcy ludowi

18(10)

4

Zagospodarowanie
turystyczne,
komunikacja, szlaki
turystyczne

Szczegółowe wiadomości o przebiegu szlaków
turystycznych w wybranym obszarze, baza noclegowa
(schroniska, stacje turystyczne i inne obiekty);
koleje linowe, wyciągi narciarskie, szlaki
komunikacyjne, linie kolejowe, dojazdy do
ważniejszych obiektów; parkingi, w tym leśne,
turystyczne przejścia graniczne; zasady
poruszania się w strefie nadgranicznej

50(30)

5

Metodyka i technika
prowadzenia
wycieczek w
warunkach zimowych

Zasady poruszania się w terenie skalnym,
śnieżnym, lodowym (sprzęt, zasady asekuracji).
Meteorologia: czynniki pogodotwórcze, rodzaje
chmur, fronty atmosferyczne, przewidywanie pogody
na podstawie obserwacji zjawisk atmosferycznych;
wpływ warunków atmosferycznych na zagrożenie
zdrowia i życia uczestników wycieczek górskich
(mgła, śnieg, wiatr, temperatura, burza,
oblodzenie, lawiny). Wypadki: pierwsza pomoc,
reanimacja, unieruchamianie kończyn, transport
rannego, improwizowane środki transportu,
lawinoznawstwo, ekwipunek przewodnika (ubiór,
apteczka, plecak, płachta biwakowa)

32(24)

OGÓŁEM

150(74)

II. Program szkolenia przewodników tatrzańskich ubiegających się o wyższe klasy
1. Szkolenie praktyczne przewodników tatrzańskich na drugą klasę może odbywać się na zasadzie zorganizowanego
kursu lub w formie prowadzonego przez instruktorów przewodnictwa szkolenia indywidualnego.
Program szkolenia
Lp.
Przedmiot

Szczegółowa problematyka

Liczba
godzin
(dni)

1

2

3

4

1

Topografia Tatr

Szczegółowa topografia Tatr, poszczególnych
masywów, dolin i szczytów ze szczególnym
uwzględnieniem topografii rejonów taternickich oraz
szczytów i przełęczy, na które mogą prowadzić
klientów przewodnicy drugiej klasy. Panoramy z
poszczególnych szczytów

30 godz.

2

Turystyka zimowa i
narciarstwo
wysokogórskie

Zasady turystyki zimowej. Zimowe niebezpieczeństwa
gór, lawinoznawstwo. Metodyka prowadzenia wycieczek
i klientów w warunkach zimowych oraz wycieczek
narciarskich

15 godz.

3

Taternictwo letnie
i zimowe

Szczegółowe wiadomości z zakresu taternictwa
letniego i zimowego. Sprzęt, techniki wspinaczkowe,
zasady asekuracji

8 godz.

4

Metodyka

Metodyka prowadzenia klientów poza szlakami
znakowanymi w terenie łatwym i trudnym oraz na
drogach taternickich

8 godz.

5

Przyroda Tatr,
Podtatrza i Pienin

Poszerzenie i pogłębienie wiadomości z tego
zakresu. Szczegółowe wiadomości o parkach
narodowych i rezerwatach na tym terenie. Aktualne
problemy ochrony przyrody i zagrożeń ekologicznych

8 godz.

6

Pierwsza pomoc i
ratownictwo

Kontynuacja szkolenia

6 godz.

7

Szkolenie
praktyczne

Prowadzenie na drogach wspinaczkowych w Tatrach do
III stopnia trudności w warunkach letnich - 5 dni.
Prowadzenie na drogach wspinaczkowych w Tatrach do
II stopnia trudności w warunkach zimowych - 5 dni.
Prowadzenie na trasach poza oznakowanymi szlakami 10 dni. Prowadzenie wycieczek narciarskich - 5 dni

25 dni

OGÓŁEM

75 godz.
+ 25 dni

2. Szkolenie praktyczne przewodników tatrzańskich na pierwszą klasę powinno się odbywać w formie szkolenia
indywidualnego, prowadzonego przez instruktorów, zarówno na drogach wspinaczkowych, jak i narciarskich i poza
szlakami oznakowanymi.
Program szkolenia
Lp.
Przedmiot

Szczegółowa problematyka

Liczba
godzin
(dni)

1

2

3

4

1

Topografia Tatr

Szczegółowa topografia rejonów taternickich oraz
szczytów i przełęczy, na które mogą prowadzić
klientów przewodnicy pierwszej klasy

30 godz.

2

Taternictwo letnie
i zimowe

Kontynuacja szkolenia

10 godz.

3

Narciarstwo
wysokogórskie i
ski-alpinizm

Metodyka prowadzenia wycieczek narciarskich.
Technika i metodyka ski-alpinizmu

10 godz.

4

Przyroda Tatr i jej
ochrona

Wybrane i poszerzone zagadnienia z tej dziedziny.
Aktualne problemy ochrony przyrody i zagrożeń
ekologicznych

9 godz.

5

Metodyka

Metodyka prowadzenia klientów poza szlakami
znakowanymi w terenie łatwym i trudnym oraz na
drogach taternickich

6 godz.

6

Szkolenie
praktyczne

Prowadzenie na drogach wspinaczkowych w Tatrach do
IV stopnia trudności w warunkach letnich - 6 dni.
Prowadzenie na drogach wspinaczkowych w Tatrach do
III stopnia trudności w warunkach zimowych - 6 dni.
Prowadzenie na trasach narciarskich wysokogórskich
w Tatrach (ski tour'y) - 6 dni. Prowadzenie na
trasach poza oznakowanymi szlakami - 10 dni

28 dni

OGÓŁEM

65 godz.
+ 28 dni

