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Dla zwiększenia skuteczności działań w kontekście zmian zainicjowanych 

wraz z ustaniem decydującego głosu B.K.S Iyengara,  oraz sugestii 

płynących z RIMYI mówiących o zwiększaniu świadomości wspólnoty 

praktykujących, zwiększeniu niezależności i samostanowienia 

Stowarzyszeń, oraz rozwoju elastycznych, otwartych i inkluzywnych 

sposobów komunikacji tj. licujących z rozumieniem jogi przez B.K.S. 

Iyengara, w minionym roku Komitet Techniczny obradował wspólnie 

z Zarządem i członkami Komisji Etyki, wspólnie dyskutując o trudnościach, 

możliwościach, rozwiązaniach i regulacjach. 

 

Wobec toczącej się dyskusji na temat przyszłości systemu certyfikacyjnego 

i szkoleń nauczycielskich, wiele istotnych decyzji dotyczących szkoleń miało 

charakter tymczasowych regulacji, wstrzymując formułowanie uchwał w tym 

obszarze do czasu głosowania przeprowadzonego w ramach bieżącego WZC. 

Decyzje podjęte w oparciu o refleksje i wnioski zaangażowanej w tą dyskuję 

społeczności wyznaczą kierunek działania porządkującego i wspierającego 

rozwój zaaprobowanych form edukacji nauczycielskiej jogi według metody 

B.K.S. Iyengara w Polsce.  

 

Materiały pochodzące z jubileuszowej miedzynarodowej Konwencji, 



 

 

jaka miała miejsce w Punie w grudniu 2018 roku i spotkań 

z Abhijatą Iyengar posłużyły zainicjowaniu lokalnych spotkań i dyskusji 

w gronie praktykujących i uczących w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście 

i Krakowie, z których wnioski posłużą opracowaniu konkretnych propozycji 

do poddania głosowaniu przez WZC.   

Dla uzyskania jaśniejszego obrazu i odbioru Szkoleń Nauczycielskich 

przez praktykujących, opracowana została anonimowa ankieta on-line 

pozyskująca od uczestników informację zwrotną na temat dotychczas 

zrealizowanych Kursów.  

Wobec potrzeby zwiększenia przejrzystości, skuteczności i poczucia 

wspólności w podejmowanych przez działaczy Stowarzyszenia pracach, 

w listopadzie 2018 wzięliśmy udział w zorganizowanym przez Zarząd 

warsztacie komunikacji prowadzonym przez Małgorzatę Skórską. 

W czerwcu 2019 weźmiemy udział w wyjeździe integracyjnym dla wszystkich 

Komisji. Służyć on będzie miedzy innymi przekazaniu pracy nowemu 

zespołowi. W jego ramach kontynuowany będzie warsztat efektywnych form 

komunikacji w obszarze organizacji. Pracować będziemy wspólnie nad 

formami komunikowania działań SJIP w przestrzeni publicznej. Prowadzenie - 

Małgorzata Skórska  

Dla zacieśnienia relacji w RIMYI i przybliżenia przekazu B.K.S. Iyengara 

praktykujacym w Polsce, w pierwszej połowie marca w Punie przeprowadzony 

zostanie pierwszy intensywny kurs wyłącznie dla polskich praktykujących. 

Udział przewidziany jest dla certyfikowanych nauczycieli ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczycieli Junior Intermediate, którzy jeszcze nie studiowali 

w RIMYI. Kurs nie będzie tłumaczony. Przewidziany koszt udziału to 

400$/transport, noclegi, wyżywienie we własnym zakresie. 

Opiekę nad tym projektem obejmują Natasza Moszkowicz i Ewa Wardzała.  

 

Członkowie Komitetu Technicznego od czerwca 2018 do kwietnia 2019 roku 

wzięli udział w 4 formalnych i kilkunastu nieformalnych, wspólnych z 

członkami Zarządu spotkaniach, ustalając między innymi: 



 

 

 
    EGZAMINY 

1) Egzaminy na stopnie Introductory II, Junior Intermediate I, II, III 

przeprowadzone zostały zgodnie z ustalonym w 2017 roku i i stałym odtąd 

kalendarzem, regulując zarówno zgłoszenia kandydatów, jak i 

przygotowania organizacyjne.  Przyjęto zasadę rozdzielnego 

egzaminowania każdego stopnia, czyniąc wyjątek dla egzaminów 

prowadzonych przez doświadczonych egzaminatorów zagranicznych. 

2) Osobą odpowiedzialną za dobór Komisji Egzaminacyjnych w roku 2019 

jest Andrzej Kozłowski. 

3) Przygotowaniem tematów prac egzaminacyjnych w roku 2019 zajmują się: 

Introductory II - Andrzej Kozłowski 

Junior Intermediate I, II, III - Joanna Jedynak  

4) Nawiązujemy kontakt z Sheilą Haswell dotyczący możliwych Szkoleń dla 

Egzaminatorów.  

5) Przygotowany Formularz Informacji Zwrotnej poddajemy testowaniu, 

zaczynając od kandydatów biorących udział w egzaminach poziomu 

Introductory.  

6) Formularze Zgłoszeniowe i Formularze punktowe na egzaminy zostały 

uzgodnione.  

7) Należy podkreślić, że wszelkie uspójnienia formuł egzaminacyjnych, 

systemu zgłoszeń, tworzenie bazy egzaminujących i asystujących celem 

dobierania optymalnych składów Komisji Egzaminacyjnych i osób 

szkolących się w procesie egzaminowania są sukcesem funkcjonującego 

w ostatnich dwóch latach Zarządu.  

 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI 

8) KT zatwierdziło 2 letnie formy przygotowania do egzaminów 

(każda z nich trwająca co najmniej 240 godzin):  

kurs nauczycielski, mentoring lub formę mieszaną. 

Osoba przystępująca do szkolenia powinna móc zaświadczyć o regularnej 

praktyce u Nauczyciela Prowadzącego przez okres 4 lat, terminować 

u uprawnionego Nauczyciela Mentorującego lub ukończyć roczny kurs 



 

 

doskonalący, tak aby przystępując do Ewaluacji móc poświadczyć min 5 

lat praktyki i min 6 lat, przystępując do egzaminu Introductory II. 

9) Kursy Nauczycielskie w dotychczasowej formie kontynuowane będą do 

czerwca 2021 r. Szkolenia rozpoczęte w międzyczasie i planowane w 

czasie wykraczającym poza tą cezurę czasową, jak i następujące po tej 

dacie regulowane będą uchwałą Walnego Zebrania Członków SJIP 

podjętą w maju 2019.  

10)  Przyjmujemy, że Nauczyciel Prowadzący/Mentor, spełniwszy warunki do 

prowadzenia kandydatów na podstawie Konstytucji RIMYI i postanowień 

KT SJIP z lipca 2017 r., (certyfikat poziomu Junior Intermediate II od co 

najmniej 2 lat, ważny CM i opłacone na bieżąco składki, studiował w RIMYI 

min dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat, jest czynnym egzaminatorem SJIP 

tj egzaminował min 2 egzaminy w ciągu ostnich 2 lat) może pracować z 

taką liczbą osób, która pozwala mu/jej: 

- zachować z nimi indywidualny kontakt 

- zapewnić im regularny udział w prowadzonych przez siebie zajęciach 

- zapewnić im możliwość realizacji obserwacji i asyst na poziomie 

początkującym 

- zapewnić prowadzenie zajęć na poziomie początkującym pod jego/jej 

superwizją 

11) Przyjmujemy, że liczba prowadzonych przez Nauczyciela 

Prowadzącego/Mentora kandydatów różnić się będzie w zależności od 

jego/jej doświadczenia: 

Junior II - 2 osoby (wskazanie do prowadzenia swoich uczniów) 

Junior III - 4 osoby 

Senior I-III - 6 osób 

12)  W mocy pozostają wymagania dotyczące Nauczycieli Szkolących, zgodne 

z zapisami Konstytucji RIMYI: posiadanie stopnia Junior Intermediate III od 

co najmniej 2 lat/ posiadanie ważnego CM i opłaconych składek/ odbycie 2 

letniej asysty przy nauczycielu już prowadzącym taki kurs i uzyskanie jego 

rekomendacji/ zaliczenie co najmniej 4 pobytów w RIMYI w tym ostatni w 

ciągu ostatnich 3 lat/ bycie czynnym egzaminatorem (min 2 egzaminy w 

ciągu 2 lat)  
 

KIERUNKI DZIAŁANIA 2019/2020 



 

 

13)  KAPITAŁ ZAUFANIA DLA EGZAMINUJĄCYCH JEST NISKI. Wymogi dla 

Nauczycieli Egzaminujących są określone Konstytucją RIMYI,  

dostrzegamy jednak, że POTRZEBUJEMY KSZTAŁCIĆ UMIEJĘTNOŚCI 

KOMUNIKACYJNE I KODEKS ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH 

EGZAMINATORÓW, oraz DOSZKALAĆ NAUCZYCIELI 

EGZAMINUJĄCYCH. Potrzeba doświadczonych egzaminatorów, których 

stronniczość - z racji prowadzenia swoich szkoleń/egzaminowania 

szkolonych u innego nauczyciela - nie byłaby czynnikiem podważającym 

zaufanie kandydatów do procesu egzaminacyjnego. 

14)  SPOSÓB PRZEKAZU INFORMACJI ZWROTNEJ. 

15)  REWIZJA MODELU EGZAMINACYJNEGO. Wątpliwości dotyczące 

funkcjonującej formuły jako obiektywnej formy oceny gotowości kandydata 

do pracy z innymi i jego umiejętności przekazywania doświadczenia 

znalazły wyraz w dyskusjach społecznościowych i powinny zostać 

uwzględnione przez kolejnych działaczy KT. 

16)  W szkoleniach nauczycielskich niezależnie od postanowionej przez WZC 

formy, POWINNO SIĘ UWZGLĘDNIĆ ZWIĘKSZANIE ZAKRESU WIEDZY 

i KOMPETENCJI w oszarze DYNAMIKI GRUPY i PRACY Z GRUPĄ, 

ETYKI I BHP w kontaktach NAUCZYCIEL-UCZEŃ (INSTRUKTOR-

UCZESTNIK ZAJĘĆ), FILOZOFII JOGI w PRAKTYCE, WIEDZY O 

FUNKCJONOWANIU CIAŁA I UMYSŁU W PRAKTYCE, UMIEJĘTNOŚCI 

KOMUNIKOWANIA nie tylko instrukcji, ale jogicznej treści.  

17)  Konieczność sporządzenia WYTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI 

REKOMENDUJĄCYCH. 

 

 

Warszawa, kwiecień 2019 
Natasza Moszkowicz  


