
Drogie praktykujące i praktykujący jogę Iyengara! 

Kolejny rok uczestniczymy w głębokiej, refleksyjnej zmianie metod kształcenia i certyfikacji  

w naszej metodzie.  Rozwijamy świadomość związanych z nimi wymogów i korzyści, uczymy 

się współpracować, nadając naszemu udziałowi w przekazie osobiste znaczenie. Ćwiczymy się 

w przyjaznych, zgodnych z jogą sposobach podnoszenia i weryfikowania kompetencji 

nauczycielskich - organizując dyskusje, warsztaty, czy sięgając po konsultacje. 

Zgodnie z zasadą „im głębiej w las, tym więcej drzew”, wraz z doświadczeniem zdobytym 

podczas certyfikacji realizowanych w tym roku, przybywa nam zadań. Aktualność jogicznej 

tradycji wymaga jej intencjonalnego i nieustannego ożywiania. Wielu osobom jesteśmy za ich 

czas, energię i wolę pracy głęboko wdzięczni. 

W nowym systemie szczególną rolę pełni Mentor/Nauczyciel Prowadzący i jego relacja z 

kandydatami, wspomagająca zarówno w pierwszych krokach, jak i w ich rozwoju na ścieżce 

nauczycielskiej. Starsi stopniem i doświadczeni nauczyciele wstępują w rolę superwizorów dla 

nauczycieli podejmujących się pracy szkoleniowej. 

Uznając, że zmiana w systemie oznacza przede wszystkim zmianę środowiska przekazu tj. 

łączących nas nawzajem relacji na rzecz budowania i propagowania jogicznej kultury 

współbycia i współdziałania, zapewniania sobie wsparcia i inspiracji, oraz uzgadniania zasad i 

możliwości naszej pracy jako nauczycieli z rzeczywistymi uwarunkowaniami, postanowiliśmy 

w ramach SJIP o realizacji Programu Mentoringowego.  

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Natasza Moszkowicz, która tworzyła go w ramach 

Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu,  korzystając z merytorycznego wsparcia 

zespołu wykładowców Laboratorium Psychoedukacji SWPS. 

Program będzie realizowany od grudnia 2021 do czerwca 2022 roku. 

Bezpośrednimi adresatami programu są nauczyciele, którzy już pełnią lub są gotowi podjąć się 

roli Mentora. Zaproszenie oraz zasady wzięcia udziału w Programie, prześlemy w osobnym 

mailu. 

Tu i teraz kierujemy zaproszenie do Ekspertów - certyfikowanych nauczycieli lub 

doświadczonych praktykujących osadzonych w metodzie Iyengara posiadających dodatkowe 

kwalifikacje szkoleniowe w zakresie kształtowania relacji, komunikacji, organizacji, pracy 

grupowej (coach, psychoterapeuta, trener). Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 

krótkiej wizytówki prezentującej doświadczenia szkoleniowe, obszary zainteresowań 

zawodowych oraz osobiste spojrzenie na praktykę jogi.  

Zadania dla Ekspertów: 

• moderacja i wsparcie pracy 3-osobowego zespołu nauczycieli w okresie trwania całego 
programu, 

• realizacja 1 jednodniowego warsztatu tematycznego dla wszystkich uczestników, 
• współpraca z moderatorem (spotkania online), 
• spotkania na żywo z uczestnikami programu (otwierające i zamykające program). 
 
Korzyści  dla Ekspertów: 



• wzbogacają swoje doświadczenie i podnoszą swoje kompetencje zawodowe, 

korzystając na współpracy i wymianie z uczestnikami swojego zespołu, realizatorami 

programu, oraz Stowarzyszeniem; 

• rozwijają swoją wiedzę o jodze i przekazie B.K.S. Iyengara; 

• współtworzą i rozwijają pozytywne wzorce szkoleniowe, organizacyjne 

i relacyjne w naszym środowisku; 

• budują autorytet i zwiększają rozpoznawalność w społeczności praktykujących; 

• przyczyniają się do rozwoju dyspozycji, talentu i osobistych zasobów uczestników 

programu - nauczycieli jogi, uczących innych nauczycieli; 

• za udział w programie otrzymują wynagrodzenie. 

O szczegółach programu można rozmawiać bezpośrednio z Nataszą Moszkowicz pod 

telefonem 501 313 015. 

Zgłoszenie/wizytówkę prosimy przesłać do 7 listopada br. na adres mentoring@joga.org.pl 

 

Czekamy na zgłoszenia 

Zarząd SJIP i zespół realizacyjny Programu Mentoringowego 
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