
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Pl. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

1. 

WYMAGANIA I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Uczestnictwo w zajęciach wymaga wiedzy ogólnej z dziedziny bezpieczeństwa, obronności i pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Zajęcia trwają 45 godzin lekcyjnych, w tym 20 godzin teorii i 25 godzin 

zajęć praktycznych, ćwiczeń, zajęć terenowych.  

2. 

UZYSKANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 

-Uczeń łączy  wiedzę teoretyczną  z praktyczną z dziedziny obronności w różnych jej obszarach. 

- Potrafi opisać system obronności wojskowej w Polsce, systemy i metodykę działania podczas wojny, 

kataklizmów, klęsk żywiołowych. 

- Zna zasady funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności. 

- Uczeń w teorii i praktyce nabywa wiedzę i umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej w 

różnych sytuacjach:  

(a) potrafi rozpoznać podstawowy sprzęt medyczny oraz odpowiednio go zastosować, 

(b) potrafi dokonać właściwej oceny stanu poszkodowanego - prawidłowo zareagować w przypadku 

utraty świadomości, zatrzymania krążenia, napotkania ciała obcego w układzie oddechowym, 

krwotoku, różnego rodzaju złamaniach – w kontekście wypadków i sytuacji granicznych – wypadek 

komunikacyjny, ewakuacja itp. 

- Uczeń umie rozpoznać sygnalizację alarmową, wie jak się zachować w czasie ewakuacji z budynku, 

w przypadku ataku aktywnego strzelca, jak postępować w sytuacji agresji bezpośredniej w różnych 

miejscach – np. w szkole, w miejscach publicznych, w środkach komunikacji. 

- Uczeń zna urządzenia i sprzęt Straży Pożarnej służący do ratownictwa pożarowego, wysokościowego, 

nurkowego, chemiczno-ekologicznego. 

- Uczeń zna podstawy działania jednostek antyterrorystycznych Policji i wyposażenie specjalne tych 

jednostek oraz zasady współpracy ze służbami mundurowymi w kontekście w/w zagrożeń.  

- Uczeń poznaje podstawowe techniki obrony i możliwości ich zastosowania w sytuacjach zagrożenia  

3. 

RAMOWE TREŚCI 

1. Systemy Obronne Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zagrożenia czasu wojny – współczesne środki rażenia. 

3. Ochrona ludności i obrona cywilna. 

4. Zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka. 

5. Ewakuacja z budynku w trybie alarmowym. (elementy katastrofy, pożaru, paniki). 

6. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku. 

7. Zachowanie podczas ataku w szkole - aktywny strzelec. 

8. Zdrowie i bezpieczeństwo – Jak postępować w sytuacji agresji bezpośredniej?  

9. Zdrowie i bezpieczeństwo – Jak postępować w sytuacji agresji w szkole i środkach komunikacji?  

10. Państwowa Straż Pożarna – zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka.  

Ochrona ludności. 

11. Policja – fizyczne zwalczanie terroryzmu – pokaz sprzętu Zespołu Bojowego oraz Minersko-

Pirotechnicznego). 

4. 

REALIZACJA ZAJĘĆ 

Zajęcia teoretyczne – realizowane w sali wykładowej Ośrodka z zastosowaniem pomocy 

aktywizujących; 

Ćwiczenia – zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka. Ćwiczeniu pierwszej pomocy przedmedycznej z 

zastosowaniem pomocy, jak fantom BLS/AED; defibrylator; apteczka pierwszej pomocy, plecak 

ratowniczy; deska ortopedyczna, kołnierze ortopedyczne, opatrunki, opaski zaciskowe, szyny do 

unieruchomienia złamań. 

Ćwiczenia z zachowania się i postępowania w sytuacjach granicznych – ćwiczenia w terenie, z 

podziałem na grupy i role z prezentacją różnego rodzaju broni ćwiczebnej (ASG). 

Zajęcia na terenie specjalistycznej jednostki Straży Pożarnej oraz specjalistycznej jednostki Policji w 

Olsztynie.  

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalny służb mundurowych, z uprawnieniami pedagogicznymi, 

z dużym doświadczeniem prowadzenia zajęć, w tym zajęć szkoleniowych dla młodzieży i różnych grup 

zawodowych. 

5. 

ZASTOSOWANE METODY 

Zajęcia prowadzone są w formie podającej, konwersatoriów, ćwiczeń z zastosowaniem pomocy 

dydaktycznych, zajęć terenowych w odnośnych  jednostkach  służb mundurowych. 

 


