ПРОГРАМ ПЛАНИНАРСКОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА

На основу чл. 34. Статута Планинарског савеза Србије Управни одбор
Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за планинарско образовање, на
редовној седници одржаној 9. септембра 2015. године усвојио
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ПЛАНИНАРСКОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА
I- УВОДНИ ДЕО
Оспособљавање / у даљем тексту: обука / и усавршавање, најбитнији су фактор у
процесу стварања и правилног усмеравања будућих активних чланова у планинарској
организацији.
Овај начин подразумева усклађеност програма Планинарско спортских
организација/Клубова (у даљем тексту: ПСО/Клуб), стручних комисија и
специјализованих служби, што омогућава стицање квалитетног стручног знања.
Системом перманентног праћења организатора и кандидата - полазника кроз све
облике и нивое обуке, биће омогућено кроз јединствене регистре (регистар свих
облика изведених обука и усавршавања, организатора и извођача, регистар стечених
звања по ПСО/Клубовима, стручним комисијама и специјализованим службама,
издавање једнообразних уверења, које је саставни део овог програма и др.),
опредељивање кандидата за одређени облик обуке и усавршавања са јединственим
критеријумима.
Сви облици обуке и усавршавања, биће координирани од стране Комисије за
планинарско образовање на свим нивоима. Комисија има обавезу да прати и надзире
рад свих облика обуке и пружа помоћ организаторима.
Програм ће се примењивати од првог јануара 2016. године.
II-НАЧИН ОБУЧАВАЊА У ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ
- Основна планинарска обука
- Стручна или лиценцна обука
- Стручно усавршавање
III- ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ОБУКА
Циљ основне обуке је упознавање са најосновнијим знањима о планинарству и
планинарској организацији и оно је основно полазиште обуке, која дају основу за
виши облик обуке на нивоу ПСО/Клубова, стручних комисија и специјалистичких
служби у планинарској организацији.
ОРГАНИЗАТОР:
- Организатори су ПСО/Клубови по наставним јединицама из овог програма.
ПСО/Клубови, као организатори, за потребе вођења јединственог регистра морају
Комисији да доставе следећу документацију:
- програм обуке са наставним јединицама,
- извештај по данима активности /теоријске и практичне обуке на терену/
- захтев за издавање једнообразног уверења за основну обуку.
Комисија у року од 15 дана организатору доставља једнообразно уверење.
ПРЕДАВАЧИ:
Предавачи могу бити:
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- инструктори или оперативни тренери са важећом лиценцом
- активни чланови ПСО/Клуба са дугогодишњим искуством и стеченим звањима:
нпр. водич, алпиниста, спортски пењач, спелеолог и др.
- лекари.
ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ПЛАНИНАРСКЕ ОБУКЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Историја планинарства.........................................................1 сат
Планинарска организација....................................................1 сат
Припрема за одлазак у планину.............................................1 сат
Опрема................................................................................1 сат
Кретања у планини...............................................................1+1 сат
Основе топографије..............................................................1+1 сат
Основе метеорологије...........................................................0,30+0,30 сати
Планинарска етика, правила понашања, заштита природе и Правилник о
безбедности
и
одговорности
у
извођењу
планинарских
активности............................................................................1 сат
9. Опасности.............................................................................1 сат
10. Прва помоћ...........................................................................1+1сат сата
- установљавање да ли је повређени у свесном стању,
- кома положај,
- масажа срца и вештачко дисање,
- тачке на телу за заустављање крварења
НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
Провера знања се састоји од:
- теста,
- усменог и практичног дела испита.
Испитивачи су предавачи које је раније именовао организатор.
Кандидат је положио испит, ако је одговорио на најмање 60% питања из теста,
усменог и практичног дела испита.
Тест се полаже по завршетку теоријског предавања.
Усмени и практични део испита се изводи као једна целина по завршетку
заједничке туре, након повратка са терена.
Успешним завршетком основне обуке, не стиче се звање. Стиче се уверење о
успешном завршетку основне обуке чиме кандидат потврђује да је упознат са
најосновнијим знањима о планинарству и планинарској организацији.
Успешним завршетком основне обуке, члановима ПСО/Клубова се омогућава даље
похађање виших и стручних обука на нивоу стручних комисија и специјализованих
служби.
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