ZAŁĄCZNIK Nr 3
PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA
KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
Program szkolenia
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Zakres tematyczny przedmiotu

3
Wybrane wiadomości z historii Polski. Archeologia,
osadnictwo, problematyka społeczna, kulturalna,
gospodarcza, narodowościowa. Ważne wydarzenia
historyczne. Historia miast i miejscowości. Beskidy w
Historia Beskidów na
okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.
tle historii Polski
Odbudowa ze zniszczeń wojennych. Ważniejsze
postacie historyczne, miejscowości i obiekty z nimi
związane. Ważniejsze wydarzenia z historii
współczesnej
Szczegółowa charakterystyka środowiska
geograficznego. Charakterystyka parków
Środowisko
narodowych i krajobrazowych oraz wybranych
geograficzne
rezerwatów przyrody. Ciekawostki przyrodnicze.
Beskidów i jego
Zasady ruchu turystycznego na obszarach
ochrona
chronionych. Obszary szczególnie zagrożone
masowym ruchem turystycznym
Historia kultury i sztuki Beskidów. Wpływ kultury
Beskidów na kulturę narodową. Zabytki architektury,
malarstwa i rzeźby. Obiekty architektury
Kultura i sztuka
współczesnej. Muzea, instytucje naukowe i
Beskidów
kulturalne (wiadomości o zbiorach i zasadach
zwiedzania). Prasa i wydawnictwa regionalne.
Wybitni twórcy dawni i współcześni
Kultura ludowa, strój i obrzędy. Budownictwo
Etnografia i kultura
drewniane, ośrodki przemysłu i rzemiosła ludowego.
ludowa
Skanseny, muzea i izby regionalne
Szczegółowa topografia Beskidów, układ grzbietów
Topografia,
górskich i dolin rzecznych, przebieg działów
wodnych. Szlaki turystyczne, baza noclegowa, koleje
komunikacja,
zagospodarowanie linowe, wyciągi narciarskie, układ komunikacyjny,
turystyczne
linie kolejowe i szosy, dojazdy i parkingi, panoramy z
punktów widokowych
Trasy dojazdowe w Drogi, koleje, ważniejsze obiekty przy trasach
Beskidy
dojazdowych
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.
Metodyka i technika
Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych
prowadzenia
wypadkach i zachorowaniach, reanimacja,
wycieczek
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

Godziny
(w tym
praktyczne)
4

30

20(10)

18(10)

10(5)

40(20)

10

22(16)

150(61)

Uwagi:
1. Dla przedmiotów wymienionych w lp. 1-6 tabeli obowiązują szczegółowe wiadomości o wybranym obszarze Beskidów
Polskich oraz szczegółowe wiadomości o odpowiedniej części Beskidów Czeskich i Słowackich, a także ogólne
wiadomości o pozostałych częściach Beskidów Polskich, Beskidach Czeskich i Słowackich oraz górskich
pasmach przyległych.
2. Użyte w pkt 1 określenie "odpowiednia część Beskidów Czeskich i Słowackich" oznacza:
1) dla obszaru zachodniego Beskidów Zachodnich: Beskid Śląski - pasmo graniczne, Beskidy ŚląskoMorawskie od przełęczy Pindula do linii szosy Valazske Mezirici - Nowy Jicin, Jaworniki od doliny Kisucy do linii
szosy Puckov - Vsetin, Góry Kisuckie, Małą Fatrę po dolinę Wagu, Orawskie Beskidy z Dolną Orawą, Magurę
Orawską oraz Góry Choczańskie;
2)

dla obszaru wschodniego Beskidów Zachodnich: Magurę Spiską, Góry Lewockie i Góry Czerhowskie;

3)

dla obszaru Beskidów Wschodnich: Pogórze Ondawskie, Góry Bukowskie i pasmo Wyhorlatu.

