Załącznik nr 3 do Regulaminu Instruktora PZMWiNW

Program szkolenia na patent Instruktora Motorowodnego PZMWiNW
Ilość
jedn.
dyd.

Temat

4

Przepisy regulujące szkolenie motorowodne
a) programy szkolenia i ich realizacja
b) odpowiedzialność prawna instruktora
c) ubezpieczenia w szkoleniu motorowodnym
d) postępowanie po wypadku

3

Wybrane zagadnienia z psychologii
a) mechanizmy i procesy poznawcze (obserwacja, wrażenia, postrzeganie, uwaga,
pamięć, myślenie, rozumowanie, wyobraźnia)
b) procesy nauczania i uczenia się (motywacja, formy, efekty, trudności)
c) przeżycia (uczucia, emocje, stres) i ich wpływ na proces uczenia się,
d) motywy postępowania (potrzeby i formy działania)
e) typy osobowości i jej cechy (inteligencja, zdolności, temperament, charakter, wiedza i
umiejętności, światopogląd), oraz rozwój osobowości (intelektualny, charakterologiczny,
społeczny)
f) komunikowanie się
g) relacje między jednostkami, grupami, zachowanie w grupie, współpraca, rywalizacja,
myślenie grupowe, agresja - jej przyczyny i zapobieganie, konflikty i ich rozwiązywanie,
uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja, wpływ czynników psychicznych na rozwój
osobowości

4

Teoria manewrowania jachtem motorowym

8+8 Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem motorowym (2 jachty)
a) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem motorowym
b) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa
c) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend
d) prawidłowa technika prowadzenia jachtu
e) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych
f) przygotowanie jachtu i załogi do pływania w trudnych warunkach
2

Wybrane zagadnienia z pedagogiki
a) umiejętności poznawcze - zapamiętywanie, interpretacja, analiza, synteza
b) pojęcia i zasady - sposoby nauczania
c) informacja i jej cechy, sposoby przekazu, odbiór informacji, informacja zwrotna
d) zadania wychowania, turystyka motorowodna sport jako element kształtowania
postaw i norm postępowania, zasady wychowania

2

Organizacja szkolenia motorowodnego
a) formy szkolenia motorowodnego
b) cele szkolenia, plan szkolenia, plan zajęć, wybór metod nauczania stosownie do
warunków organizacyjnych kursu i wstępnego poziomu umiejętności słuchaczy

7+7 Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach motorowych. (2 jachty)
a) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów, dobór pomocy szkoleniowych
b) rodzaje i dobór ćwiczeń, etapy w procesie szkolenia
c) nauczanie manewrowania jachtem motorowym
d) prowadzenie różnych form szkolenia motorowodnego, w tym organizacja i metodyka
prowadzenia szkolenia pod nadzorem
e) kontrola wyników szkolenia, kryteria oceny poprawności manewrów
f) wychwytywanie błędów, zasady omawiania i korygowania błędów
g) technika prowadzenia jachtu w każdych warunkach pogodowych
h) przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego
3

Wybrane zagadnienia z dydaktyki
a) ogniwa procesu nauczania - uczenie się
b) metody i zasady nauczania, nauczanie problemowe
c) techniczne środki nauczania
d) egzamin - formy egzaminu, ocenianie odpowiedzi

2

Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych
a) przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych - konspekt, wykład, seminarium,
ćwiczenia, sprawdzian

4

Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych
a) wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia

3

Metodyka szkolenia przy holowaniu narciarza wodnego i innych obiektów nawodnych teoria.

4

Metodyka szkolenia przy holowaniu narciarza wodnego i innych obiektów nawodnych praktyka.

5+5 Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach motorowych. (2 jachty)
a) przygotowanie i prowadzenie zajęć praktycznych - systematyka zajęć praktycznych,
wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu umiejętności manewrowania i sterowania
jachtem
3

Organizacja szkolenia motorowodnego cd.
a) zadania, obowiązki i prawa KWM kursu (interpretacja programów szkolenia,
umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji
kadry, hospitacji, prowadzenie dokumentacji kursu itp.)
b) ocena jakości i efektywności kursu

3

Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu motorowodnego
a) organizacja i prowadzenia egzaminów na patenty i licencje motorowodne, zasady
egzaminowania
b) zadania Przewodniczącego, Członka i Sekretarza KE, dokumentacja egzaminacyjna

4

Bezpieczeństwo
a) ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych
b) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
c) apteczka na jachcie i jej wyposażenie
d) zagrożenia związane z uprawianiem turystyki motorowodnej i podczas szkolenia
zasady bezpieczeństwa w turystyce motorowodnej i w szkoleniu: poruszania się po
jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposoby użycia środków ratunkowych i
asekuracyjnych

4+4 Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach motorowych. (2 jachty)
a) przygotowanie i prowadzenie zajęć praktycznych - systematyka zajęć praktycznych,
wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu umiejętności manewrowania i sterowania
jachtem
4

Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych cd.
a) wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia
Egzamin końcowy na uprawnienia IM PZMWiNW (praktyczny + teoretyczny)

