
              

 

             

 Kodeks Opiekuna Próby Instruktorskiej 
 

Być opiekunem – to wychowywać przewaŜnie młodego 

człowieka, kształtującego swoje poglądy i postawy. To realizować 
ideę wychowania indywidualnego, wychowania instruktora przez 
instruktora. TakŜe obowiązek  wychowania swojego teoretycznego 
następcy w szeregach Związku, dla którego nadanie stopnia 
instruktorskiego jest aktem uznania za dojrzałego wychowawcę. 

Opiekowanie się to pozostawanie z kandydatem w ścisłym 

kontakcie: współpraca, inspirowanie, przekazywanie doświadczeń, 
wymaganie, sprawdzanie, aktywne pomaganie lub bierne 
obserwowanie oraz ocenianie. To równieŜ wyrobienie zdania odnośnie 
zamknięcia próby i przyznania stopnia kandydatowi, a takŜe wydanie 
najistotniejszej dla Komisji Stopni Instruktorskich opinii              

o kandydacie. W efekcie to współodpowiedzialność wraz      
z KSI za przyznanie stopnia. 
 

Opiekun jest kompetentny, to znaczy:  
- czynnie działający, z opłaconymi składkami i zaliczoną słuŜbą instruktorską, 
- wyraŜający zgodę na prowadzenie próby, wybrany za zgodą kandydata, 
 - mający przykładną postawę, bardzo dobrą opinię i wysokie morale, 
- instruktor doświadczony: wyŜszy stopniem, starszy wiekiem i staŜem, 
- posiadający ukończone, aktualne seminarium opiekunów prób, 
- posiadający umiejętności dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, 
- zorientowany w specyfice pracy i działania kandydata, 
- obecny przy otwarciu i zamknięciu próby, 
- świadomie kontynuujący proces wychowawczy kandydata, 
- umiejący motywować i wytwarzać u kandydata potrzebę rozwoju,  
- konsekwentny wobec kandydata podczas trwania próby, 
- egzekwujący od kandydata wszystkie wymagania na stopień, 
- rzetelnie oceniający kandydata na zakończenie próby, 
- lojalny wobec kandydata ale i wobec Związku. 

Opiekun to wzorzec osobowy: posiada autorytet w środowisku             

i osobiste sukcesy w pracy zawodowej i społecznej, szczery i uczciwy w 
ocenach, optymistyczny i pogodny, reprezentuje twórcze podejście do 
problemów i otwarte do zmian, toleruje odmienne poglądy, posiada umiejętność 
słuchania innych, przestrzega norm etycznych i dba o estetykę wyglądu, jest 
wzorem do naśladowania.   

 

 



 

 

 

 

 

Opiekun to doradca, konsultant: komunikatywny, rzetelny, uczciwy, 

łatwo nawiązuje kontakty, dzieli się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, nie 
naciska i nie emocjonuje się, stale dokształca się, posiada wysoką kulturę osobistą, 
nie ogranicza się tylko do słusznych rad i prawd. 
  

Opiekun to trener: tworzy atmosferę wzajemnego zaufania, zaszczepia 

wiarę w sukces, trafnie zadaje pytania, potrafi prowadzić dialog, dyskusję           
i aktywnie słuchać, posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, umie 
przekazywać informację zwrotną, ma umiejętności planowania rozwoju. 
 

 

Opiekun to krytyczny przyjaciel: koleŜeński, Ŝyczliwy i ciepły, nie 

feruje ocen i nie udziela rad, nie stawia samego siebie za wzór do naśladowania, 
inspiruje do działania i krytycznego myślenia, potrafi wysłuchać i nie bagatelizuje 
zdarzeń.  
                                        

O – odpowiedzialny, opiekuńczy, obiektywny, obowiązkowy, opanowany, operatywny, optymisto, 

P – punktualny, powściągliwy, pomysłowy, przyjazny, przewidujący, prawdomówny, prawy, 

I – inteligentny, innowacyjny, inspirujący, idealny,  

E – elokwentny, elegancki, estetyczny, empatyczny, 

K – komunikatywny, konkretny, kulturalny, konsekwentny, kompetentny, kreatywny, 

U – uprzejmy, uczynny, uśmiechnięty, układny, ugodowy, uzdolniony, uduchowiony, uczciwy,  

N - naturalny, nieprzeciętny, niezawodny, negocjator, nieprzekupny, nowatorski, 

I – inny (sympatyczny, serdeczny, spokojny,, towarzyski, taktowny, troskliwy, Ŝyczliwy)                                  

E – edukacyjny (asertywny, aktywny, ambitny, systematyczny, sprawiedliwy, tolerancyjny, ! ! !  
 

Nie podejmuj się prowadzenia kilku prób jednocześnie, jeśli wiesz, Ŝe 
nie podołasz wynikającym z tego tytułu obowiązkom. 

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie moŜesz nadal rzetelnie pełnić funkcji 
opiekuna próby, powinieneś to natychmiast zgłosić do KSI, która po 
uzgodnieniu z kandydatem do stopnia wyznaczy nowego opiekuna próby.   

 

Oprac. hm. Wanda Brzezicka 

Toruń, 23 maja 2011r 

 


