
Protokół   z   posiedzenia   Komitetu   Technicznego   Stowarzyszenia   Jogi   Iyengara   w   Polsce   

  z   dnia   3   października   2021   r.   

W   dniu   3   października   2021   r.   on-line   na   platformie   Zoom   odbyło   się   spotkanie   Komitetu   
Technicznego   Stowarzyszenia   Jogi   Iyengara   w   Polsce.   

  

W   posiedzeniu   wzięli   udział   następujący   członkowie   Komitetu   Technicznego:   

1. Dorota   Kobos   
2. Natasza   Moszkowicz   
3. Joanna   Jedynak   
4. Andrzej   Kozłowski   

Podjęto   dyskusję   na   następujące   tematy:   

1. Wybór   członka   spełniającego   funkcję   Przewodniczącego   Komitetu   Technicznego.   
2. Potrzeby  włączenia  dodatkowych  członków  Komitetu  Technicznego  oraz  osób          

wspomagających.     
3. Usprawniania   komunikacji   i   działalności   Komitetu   Technicznego.     
4. Zasad  przyznawania  i  realizacji  warunku  po  certyfikacji  -  poprawienie  i  uzupełnienie  uchwał              

Komitetu   Technicznego   nr   01/2021   i   02/2021     
5. Stanu  zdrowia,  a  certyfikacji  (zwłaszcza  w  przypadku  kandydatek  w  ciąży  i  w  trakcie               

menstruacji)     
6. Skuteczne,  precyzyjne  oraz  zrozumiałe,  pisemne  i  ustne  wyjaśnienie  czym  są  kontekst  i              

sytuacje    w   trakcie   certyfikacji.   
7. Ustalenia   zasad   doboru   uczniów   do   lekcji   pokazowych.   
8. Dobór   składów   komisji   certyfikacyjnych   na   rok   2022.   

Ustalono:   

1. Powołano  uchwałą  nr  03/2021  Dorotę  Kobos  na  Przewodniczącą  Komitetu  Technicznego  do             
czasu   Walnego   Zebrania   SJIP   w   2022.   
  

2. Dorota  Kobos  będzie  kontaktowała  się  z  proponowanymi  przez  członków  Komitetu            
Technicznego  osobami:  Inka  Cartell,  Marta  Zwolińska,  Aleksandra  Duda,  Agnieszka           
Wojtkowiak).   
  

3. Ustalono  regularne  terminy  spotkań  w  środy  godz.14:00  -  częstotliwość  ustalana  według             
bieżących  potrzeb  (np.  1-2x  w  miesiącu).  Spotkania  Komitetu  Technicznego  online  odbywają             
się  przy  obecności  większości  członków  (np.  przy  obecności  3  osób  z  4-5  członków  itd.),                
którzy  w  takim  składzie  mają  moc  decyzyjną  w  podjętych  na  spotkaniu  kwestiach.  Pozostali               
członkowie  mają  prawo  odnieść  się  do  podjętych  decyzji  i  wnieść  uwagi  przez  tydzień  od                
chwili   otrzymania   nagrania   lub   notatki   ze   spotkania.   
  

4. Sporządzono  uchwałę  nr  04/2021  dotyczącą  udziału  w  certyfikacji  kandydatek  w  trakcie  ciąży.              
Sporządzono  uchwałę  nr  05/2021  dotyczącą  nagrań  pozycji  odwróconych  uczestniczek           
certyfikacji  w  trakcie  menstruacji  oraz  praktyki  wariantów  menstruacyjnych  w  trakcie            
certyfikacyjnej  sesji  pozycji  odwróconych.  Z  wniosków  po  minionych  certyfikacjach  członkowie            
Komitetu  Technicznego  stwierdzili  potrzebę  szkoleń  kompetencyjnych  z  zakresu  praktyki  w            
trakcie   menstruacji   i   ciąży.   



5. Ustalono   aneksy   do   uchwały   nr   01/2021   i   02/2021,   w   których   dodano,   że:   
  

a. Kryteria   oceny   warunkowej:   
i. Wynika   z   punktacji    tj.   oceny   dojrzałości   praktyki   i   gotowości   dydaktycznej   

Kandydata/tki   w   przedziale   9-11   punktów    (minimalna   ilość   punktów,   
wymagana   do   zdania   certyfikacji   to   12)   

ii. Wynika   ze   zgodnej   decyzji   minimum   dwóch   członków   Komisji   Certyfikacyjnej,   
popartej   merytorycznymi   argumentami,   o   konieczności   wystawienia   oceny   
warunkowej   

iii. Staje   się   rozwiązaniem   kompromisowym   w   sytuacji   spornej,   w   której   
członkowie   Komisji   Certyfikacyjnej   nie   są   w   stanie   jednogłośnie   zadecydować   
o   zdaniu   certyfikacji   przez   kandydata.   
  

b. Realizacja   zadania   warunkowego:   
i. C zas  na  realizację  warunku  określa  Mentor/Nauczyciel  Prowadzący,         

jednocześnie  weryfikacja  warunku  musi  nastąpić  nie  później,  niż  rok  od            
Certyfikacji   

ii. W  weryfikacji  warunku  biorą  udział  2  osoby  z  Komisji  Certyfikacyjnej  danego             
egzaminu.   

iii. Warunek  będzie  weryfikowany  w  miejscu  dostępnym,  zarówno  dla  wybranych           
członków   komisji   jak   i   dla   Kandydata/tki   (np.   w   najbliższym   dużym   mieście).   

iv. a   umówienie   spotkania   weryfikującego   warunek   odpowiada   Kandydat/ka   
  

c. Kwestia   finansowa:   
i. Spotkanie  w  celu  prezentacji  zadania  warunkowego  powinno  zawierać  się  w            

cenie   opłaconej   weryfikacji   
ii. Wybrani  członkowie  komisji  certyfikacyjni  powinni  mieć  opłaconą  podróż  na           

miejsce   spotkania   i   ew.   posiłek   (konieczna   konsultacja   z   Zarządem   SJIP)   
  

6. Sporządzono  uchwałę  nr  06/2021  dotyczącą  kontekstów  i  sytuacji  lekcji  pokazowych  w             
trakcie  certyfikacji.  Zwracając  uwagę  na  skuteczne  komunikowanie  informacji  w  niej  zawartej             
członkom   komisji   certyfikacyjnych,   mentorom   i   kandydatom   na   nauczycieli.   
  

7. Sporządzono   uchwałę   nr   07/2021   dotyczącą   wyboru   uczniów   do   lekcji   pokazowych.   
  

8. Sporządzono  uchwałę  nr  08/2021  zatwierdzającą  składy  Komisji  Certyfikacyjnych  na  rok            
2022.     

Na  tym  posiedzenie  Komitetu  Technicznego  zostało  zakończone.  Protokół  sporządzono  w  dwóch             
jednobrzmiących   egzemplarzach,   przyjęto   i   podpisano.   

  

Protokolant   posiedzenia:   Dorota   Kobos   ………………………………………..   

  

Przewodniczący   posiedzenia:   Dorota   Kobos …………………………………………   

  

  


