ZAŁĄCZNIK NR. 2
Programy Modułów Przewodnickich.
Moduł Przewodnicki jest elementem składowym procesu szkolenia Animatorów i Przewodników Kajakowych. Treść zawarta w module winna odpowiadać
kompetencjom przewidzianym dla danego stopnia, a w szczególności:
a) dla Animatora Turystyki Kajakowej -przygotowanie do pełnienia funkcji organizacyjnych w grupie spływowej za wyjątkiem funkcji komandora i
osoby odpowiedzialnej za przebieg spływu oraz wybór trasy na wodzie.
b) dla Młodszego Przewodnika Kajakowego - przygotowanie do prowadzenia pod nadzorem grupy bez ograniczeń psychofizycznych (nie
wymagające dodatkowego, specjalistycznego przygotowania) na szlaku, który wcześniej przepłynął, o stopniu trudności: do ZWC na szlaku
nizinnym,do WW2 na rzece górskiej,do stanu morza 2. Liczebnośc grupy nie większa niż 5 osad na szlaku nizinnym oraz do 3 osad w górach i na
morzu.
c) dla Przewodnika Kajakowego – przygotowanie do samodzielnego prowadzenia grupy, bez ograniczeń ilościowych (decyduje samodzielnie) na
nizinnym szlaku kajakowym (ZWA – WW1), w górach (do WW4), na morzu (do stanu 4) oraz do planowania i koordynacji działań innych
przewodników i osób funkcyjnych.

INSTRUKTOR TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ
Animator Turystyki Kajakowej

kwalifikacja: Młodszy Przewodnik

Moduł wyodrębniony
przewodnicki - nizinny

8 godz.

15 godz.

uwagi

Moduł podstawowy
przewodnicki - nizinny

1

2

3

kwalifikacja: Przewodnik
15 godz.

uwagi

Moduł zaawansowany
przewodnicki - nizinny

4

5

6

uwagi

1. Zjawiska występujące na naturalnych akwenach wodnych i ich wpływ na bezpieczeostwo pływania.
- układ nurtu i jego zmiany przy
występowaniu przeszkód
- duże akweny otwarte (fala, wiatr,
pogoda)

- układ nurtu i jego zmiany przy
występowaniu przeszkód
PSKK3(teoria)

- ławice wędrujące

- stosowane skale uciążliwości, trudności,
malowniczości.
PSKK3(teoria)

- „czytanie wody” – wybór drogi
płynięcia
- duże akweny otwarte (fala, wiatr,
pogoda)

- meteorologia praktyczna
(przewidywanie zjawisk pogodowych)
- pływanie po zmroku

PSKK3(teoria)

- pływanie w warunkach zimowych

PSKK3(teoria)

- odwoje

PSKK3(teoria)

2. Zagospodarowanie szlaku
- oznakowanie turystycznych szlaków
kajakowych

- oznakowanie turystycznych szlaków
kajakowych

- budowle hydrotechniczne - zagrożenia,
profilaktyka, komfort pływania.

- najczęściej spotykane na szlaku
kajakowym budowle hydrotechniczne

- szlak żeglugowy – oznakowania, sygnały,
zagrożenia
- śluzowanie

PSKK3(teoria)

- cechy łódek przeznaczonych do różnych
form kajakarstwa

PSKK3
(teoria)

3. Sprzęt i wyposażenie
- własności użytkowe łódek (dobór dla
uczestnika)

- własności użytkowe łódek (dobór dla
uczestnika)

-

- przenoszenie, mocowanie sprzętu do
transportu

PSKK2
(praktyka)

- przenoszenie, mocowanie sprzętu do
transportu

PSKK2
(praktyka)

- zwrotnośd a stabilnośc kursowa łódki

temat dla
instruktora???

- wiosła i sprzęt asekuracyjny, osprzęt
(rodzaje, dobór)

PSKK3
(teoria)

- wiosła i sprzęt asekuracyjny, osprzęt
(rodzaje, dobór)

PSKK3(teoria)

- statecznośd łódki

temat dla
instruktora???

- wyposażenie osobiste uczestnika

- wyposażenie osobiste uczestnika

- opory

temat dla
instruktora???

- zagrożenia wynikające z niesprawności
sprzętu i wyposażenia

- wyposażenie osobiste przewodnika

- reakcja na wiatr

temat dla
instruktora???

- zachowanie się na fali

temat dla
instruktora???

- węzły

PSKK3
(praktyka)

- doraźne naprawy sprzętu

PSKK3
(praktyka)

- przechowywanie sprzętu

PSKK3
(teoria)

- materiały do produkcji łódek

PSKK3
(teoria)

- zagrożenia wynikające z niesprawności
sprzętu i wyposażenia

4. Ochrona przyrody
- minimalizowanie wpływu na przyrodę:
hałas, śmieci…

- minimalizowanie wpływu na przyrodę:
hałas, śmieci…

PSKK2

- formy ochrony przyrody,
- klasy czystości wody

- zachowania na obszarach chronionych

5. Prowadzenie małej grupy spływowej
- sygnały na wodzie

- sygnały na wodzie

- rodzaje szyków, osoby funkcyjne

- rodzaje szyków, osoby funkcyjne

PSKK2
(praktyka)

- wzajemna pomoc w grupie

PSKK3
(praktyka)

- pływanie w szyku, wzajemna asekuracja
osad

PSKK3
(praktyka

- organizacja czasu wolnego, gry, zabawy
- dobór wiedzy przyrodniczokrajoznawczej odpowiednio do rodzaju
grupy
- dostosowanie działao przewodnika do
uwarunkowao poszczególnych faz
ontogenezy

- odprawa, rozgrzewka, instruktaż
- metody integracji i animacji grupy
spływowej
- walory turystyczno-krajoznawcze szlaku

6. Kierowanie małą grupą spływową
- rodzaje grup, kryteria klasyfikacji i
charakterystyczne cechy grup spływowych
- cechy dobrego lidera, rola lidera w
kształtowaniu grupy
- style kierowania małą grupą spływową

- rozwój grupy i wynikające stąd zmienne
oczekiwania uczestników w stosunku do
przewodnika
- dostosowanie stylu kierowania do fazy
rozwoju grupy,
- wpływ stylów osobowości na
funkcjonowanie własne i uczestników
spływów kajakowych
- role zespołowe członków grupy
spływowej i ich wykorzystanie przy
kierowaniu grupą spływową
- konflikty w grupie spływowej i rola
przewodnika w ich rozwiązywaniu
- bariery komunikacyjne w procesie
kierowania, zasada informacji zwrotnej

7. Prowadzenie dużych grup spływowych (imprezy kajakowe, imprezy integracyjne, wycieczki komercyjne)
- obsuga imprez masowych w firmie
komercyjnej

- zakres działao przewodnika podczas
przygotowania imprezy

- struktura Komitetu Organizacyjnego

- planowanie i przygotowanie trasy

- elementy regulaminu imprezy

- organizacja grupy na wodzie
- asekuracja uczestników na trasie
- rywalizacja sportowa podczas
rekreacyjnych imprez kajakowych, cel,
różnice w stosunku do wyczynu, rola
komisji sędziowskiej.

8. Planowanie spływu odpowiednio do rodzaju grupy spływowej
- elementy planowania spływu

- rodzaj szlaku a skład grupy spływowej
(uczestnicy)
- znajomośd szlaku i okolicy (dostępnośd
opieki medycznej, biwaki i rozwiązania
alternatywne, miejsca postoju, miejsca
ewakuacji)
- organizacja transportu sprzętu,
uczestników, wyżywienia…
- zapewnienie bezpieczeostwa (łącznośd,
kadra, apteczka…)
- plany awaryjne (wypadek, zmiana
pogody, awaria sprzętu, problemy z
logistyką…)

9. Sytuacje kryzysowe na spływie
- ogólne zasady postępowania w sytuacji
kryzysowej

- ogólne zasady postępowania w sytuacji
kryzysowej
- rola kryzysowej komunikacji z grupą oraz
w gronie osób funkcyjnych
- reagowanie w kryzysach spotykanych na
spływach: - wypadki „spodziewane”, wypadki „niespodziewane”
- „trudni” uczestnicy
- zapobieganie kryzysom i
minimalizowanie ich skutków
- postępowanie po wyjściu z kryzysu

10. Społeczne aspekty kajakarstwa
- terminologia i etykieta wodniacka

- terminologia i etykieta wodniacka

- kwalifikacje instruktorskie

- kwalifikacje instruktorskie

- indywidualne kwalifikacje kajakarza oraz
system odznak turystycznych w Polsce

- zasady uzyskiwania kwalifikacji
przewodnickich/instruktorskich
- indywidualne kwalifikacje kajakarza oraz
system odznak turystycznych w Polsce

- historia kajaka, kajakarstwa
turystycznego

- akty prawne powiązane z uprawianiem
turystyki kajakowej

