
  
  
  

Podsumowanie wniosków ze spotkań dotyczących szkoleń 

nauczycielskich w miastach Polski 

 

1. Kursy nauczycielskie 

A  

Ogólnie wszystkie głosy dot. kursów nauczycielskich są pozytywne. 

Powtarza się stwierdzenie, że: 

- pomagają tworzyć wspólnotę, jednoczą /wiążą środowisko, tworzą warunki do współpracy 

- kształcą na dobrym poziomie  

- większa liczba uczestników (niż 1) daje możliwość kontroli i stanowi bezpieczniejszą formę przekazu 

w porównaniu z systemem mentorskim (1:1), która może stanowić pole do nadużyć 

- są dostępne dla każdego niezależnie od miejsca zamieszkania (w małych miejscowościach może być 

problem ze znalezieniem mentora/nauczyciela prowadzącego). 

Minusy: 

- za dużo osób biorących udział w kursie (pojawia się sugestia ze max. liczba to 20 osób)// (Kraków – 

sugestia ustanowienia osobnej komisji kwalifikującej do szkolenia, która byłaby niezależna od osób 

prowadzących szkolenie)// zbyt wielka ilość samych kursów nauczycielskich (głos z Warszawy) 

- potrzeba systemowego/ ujednoliconego programu nauczania, ściśle „iyengarowskiego” (Szczecin)// 

mogłoby to stanowić podstawę do prawnego uregulowania zawodu „instruktora jogi” (Trójmiasto) – 

patrz też pkt 3: certyfikat i akredytacja stowarzyszenia 

- w szczególności potrzeba szkolenia w zakresie umiejętności związanych z komunikacją 

- traktowanie kursów nauczycielskich przez ćwiczących jako jedynej możliwości pogłębiania praktyki 

>> trzeba także propagować rozwój poza kursami, kierunek nie-nauczycielski 

- brak świadomości w praktyce/ zbyt szybkie poczucie wysokich kompetencji 

- brak kontaktu z centrum, ze źródłem (głos z Krakowa) 

(Dodatkowo ze Szczecina sugestia, żeby osoba prowadząca szkolenie mogła usunąć z kursu osoby 

agresywne lub zachowujące się nieetycznie, nie przestrzegające jam i nijam). 

B 



  
  
  

O ile system mentoringu przez wszystkie ośrodki został uznany jako drugorzędny w stosunku do 

kształcenia w ramach kursów, pojawiają się propozycje włączenia go jako formy kształcenia 

uzupełniającego system kursów. 

Rola mentora/nauczyciela prowadzącego miałaby polegać na: 

- regularnym prowadzeniu ucznia w ramach zajęć/spotkań (przy określonej liczbie wymaganych 

spotkań/godzin zajęć jako kwalifikacji do egzaminu) 

- wskazywaniu, kiedy uczeń jest gotowy do podejścia do egzaminu  

C 

Egzaminy: 

-  egzaminy są potrzebne (dają gwarancję kompetencji zdającego) 

- podczas egzaminu z większym naciskiem powinna być traktowana część dotycząca nauczania  

- powinny być mniej techniczne, o lżejszej formie (Trójmiasto) 

- konieczna jest ankieta dla uczestników egzaminu, jednak wypełniana nie bezpośrednio, ale w jakiś 

czas po terminie podejścia do egzaminu 

- konieczne jest ustalenie jasnych zasad/wymagań oraz szkoleń dotyczących egzaminatorów 

(Propozycja, żeby kwalifikując do egzaminu brać pod uwagę poświadczony udział w określonej liczbie 

warsztatów tematycznych). 

2. Stowarzyszenie 

A 

Stowarzyszenie powinno: 

- docierać do większej grupy osób - być atrakcyjne nie tylko dla nauczycieli jogi 

- angażować swoich członków do działania 

- wspierać funkcjonowanie wspólnoty, udostępniać platformę do dyskusji 

- wspierać w procesie nauczania (superwizja), prowadzić działania edukacyjne 

- poprawiać wizerunek jogi (Iyengara) // posługiwać się marką i promować ją – media 

- wyrażać brak aprobaty dla działań nieetycznych godzących w wizerunek wspólnoty 

- promować nauczycieli i ośrodki postrzegane w społeczności jako pozytywne. 



  
  
  

B 

Aby dotrzeć do większej grupy osób ćwiczących, członkowstwo w Stowarzyszeniu powinno dawać 

realne korzyści: 

- zniżki (na konwencje, warsztaty, zajęcia w szkołach, zakupy w sklepach z pomocami do jogi; bezpłatne 

materiały po konwencji (DVD itp.), periodyk stowarzyszenia, czasopismo Yoga Rahasya) 

- dostęp do platformy edukacyjnej, obejmującej: bibliotekę tekstów (ekspert REDAKTOR), spoty wideo, 

mapę rekomendowanych szkoleń/warsztatów/kursów, dostęp do tańszych biletów ma wydarzenia 

- finansowanie ciekawych działań związanych z jogą, festiwali lub dni otwartych. 

C 

Do realizacji tak postawionych zadań konieczne jest zatrudnienie menedżera Stowarzyszenia z wizją do 

realizacji długoterminowych pomysłów  – odpowiednio rozliczanego z realizacji tych pomysłów. 

Ponadto Stowarzyszenie potrzebuje zatrudnić ekspertów, czyli osoby profesjonalne w konkretnych 

dziedzinach (praca w organizacji, finanse, PR, media, redakcja itd.). 

D 

Kierunki rozwoju Stowarzyszenia: 

- samofinansowanie się stowarzyszenia 

- systematyczny projekt marketingowy = MARKA, IDENTYFIKACJA WIZUALNA  

- system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (żywa strona WWW oraz grupa/strona na facebooku) 

– EKSPERT do prowadzenia MEDIÓW społecznościowych 

E 

Finanse Stowarzyszenia  

- powinny być transparentne 

- składki powinny być niższe (o połowę) – mogłoby to zachęcić większą ilość osób do członkowstwa 

- powinny pochodzić z działalności gospodarczej (wydawnictwa, szkolenia) oraz pozyskanych funduszy 

projektowych (SAMOFINANSOWANIE).   

  



  
  
  

3. CERTYFIKATY 

Stanowią potwierdzenie jakości ośrodka. 

CM/ akredytacja stowarzyszenia (głos z Warszawy): 

Certyfikaty powinny obejmować szkoły, a nie pojedynczych nauczycieli, i gwarantować im pomoc w 

przedsięwzięciach, dostęp do funduszy na konkretne projekty oraz wsparcie zarówno w procesie 

praktyki/szkolenia, jak i w przypadku ewentualnych konfliktów. Powinny również skutkować poprawą 

statusu zawodowego nauczyciela jogi w Polsce. 

Za posiadaniem certyfikatu powinna iść świadomość spuścizny Iyengara. 

 

 


