ZAŁĄCZNIK Nr 2
PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA
KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ OGÓLNA DLA
WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODNICTWA GÓRSKIEGO
I. Założenia ogólne
1. Kurs dla kandydatów na przewodników górskich powinien trwać co najmniej 12 miesięcy, a dla
kandydatów na przewodników tatrzańskich - 24 miesiące; jego program powinien obejmować
zajęcia praktyczne zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.
2. Szkolenie dla przewodników ubiegających się o wyższe klasy może odbywać się w formie
kierowanego samokształcenia, obejmującego tematy wymagane programem szkolenia.
II. Program szkolenia

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

1

2
Podstawowe
wiadomości o
górach Europy
i świata

3

1

2

Geografia
turystyczna gór
Polski

Zagadnienia
3 ochrony obszarów
górskich

4

Góry w kulturze
polskiej

5

Historia i
organizacja
turystyki górskiej
w Polsce

6

Zasady letniej i
zimowej turystyki
górskiej

7

Bezpieczeństwo w
górach

Przegląd masywów i pasm górskich wszystkich
kontynentów, ze szczególnym uwzględnieniem gór
Europy
Podział geograficzny, morfologiczny i turystyczny gór
Polski. Charakterystyka środowiska geograficznego
oraz topografia najważniejszych grup górskich. Klimat
i wody. Główne szlaki turystyczne
Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i
wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie,
zagrożenia.
Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i
sposoby przeciwdziałania
Góry w literaturze pięknej, twórczości plastycznej i
muzycznej. Kultura ludowa, jej główne przejawy i
cechy. Wydawnictwa o tematyce górskiej: mapy,
monografie, albumy, przewodniki, czasopisma i
periodyki
Historia poznania gór i turystyki górskiej, alpinizmu,
przewodnictwa i ratownictwa górskiego. Wybitni
polscy znawcy gór i turystyki górskiej. Polacy w
górach świata. Organizacja turystyki górskiej,
alpinizmu i ratownictwa górskiego
Sprzęt i ekwipunek turystyczny. Zasady znakowania
szlaków turystycznych. Odznaki turystyczne: GOT i
GON. Metodyka prowadzenia grupy wycieczkowej w
terenie górskim. Orientacja w terenie. Posługiwanie
się mapą i kompasem
Charakterystyczne cechy klimatu górskiego. Rodzaje
zagrożeń występujących w górach. Prowadzenie
grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych
(mgła, burza, noc, oblodzenie, zabłądzenie itp.). Stan
zdrowia turysty, przygotowanie kondycyjne,
przeciwwskazania do uprawiania turystyki górskiej.
Aklimatyzacja, choroba górska - jej objawy,
zapobieganie i leczenie. Pierwsza pomoc
przedlekarska w nagłych wypadkach i
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4
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zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków,
unieruchamianie złamań. Improwizowany sprzęt
transportowy i transport poszkodowanego. Wzywanie
pomocy w górach. Podstawowe zasady asekuracji w
terenie eksponowanym. Skład podstawowej apteczki
przewodnika
OGÓŁEM

50(14)

