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Szanowni Państwo! 

Wychodzimy do Państwa z propozycją szkolenia „Ochrona przeciwpożarowa dla dzieci i młodzieży”. 

Ma ono na celu przygotowanie do zwalczania pożarów w szkole lub placówce oświatowej. Jest 

przeprowadzane w profesjonalny sposób ale przede wszystkim dopasowane do poziomu uczestnika 

szkolenia. Uczymy poprzez zabawę i doświadczenie.  

Znane są nam przypadki, że dzieci przeszkolone w tym temacie często wiedziały jak reagować na 

zbliżające się zagrożenie. Dzięki temu ratowały swoje życie ale i też ostrzegały innych. Pokazuje to jak 

ważna jest edukacja już od najmłodszych lat.  

Po ukończeniu szkolenia dziecko: 

 zna przyczyny powstawania pożarów, oraz potrafi określić skalę niebezpieczeństwa, 
 rozumie skutki niebezpiecznych zabaw, 
 potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną z funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, 
 rozróżnia sygnały i pojazdy służb ratowniczych 

 
Ile trwa szkolenie? 
Czas trwania uzależniamy od wieku dzieci, dla 
przedszkolaków może to być 20 -30 min, a dla 
starszych dzieci około godziny. 

Gdzie przeprowadzamy szkolenie? 
W przedszkolach, szkołach, na świetlicach tak 
aby móc przeprowadzić zajęcia praktyczne. 

 

Metody nauczania: 

 pogadanka z elementami dyskusji, 
 zespołowe rozwiązywanie problemów, 
 ćwiczenia praktyczne. 

  

 

 

 

Pomoce dydaktyczne: 

 kolorowe ilustracje pojazdów 
ratowniczych, 

 rzutnik, 
 filmiki pokazujące zdarzenia 

pożarowe, 
 odgłosy sygnałów samochodów 

ratowniczych, 
 telefon 
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BONUS 

Dodatkowo dzieci będą mogły uczestniczyć w programie  
„BEZPIECZNA EWAKUACJA Z MOJEJ SZKOŁY” 

Program ten ma na celu zapoznanie dzieci z prawidłową ewakuacją podczas zagrożenia w budynku 
szkolnym. 

Program: 
1. Opis sytuacji, w których konieczna jest ewakuacja dzieci z budynku szkoły. 
2. Zapoznanie dzieci ze strukturą budynku i rzutami sytuacyjnymi szkoły. 
3. Zaznajomienie dzieci ze znakami ewakuacyjnym wg najnowszych norm. 
4. Krótka charakteryzacja sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy. 
5. Zadania praktyczne. 
6. Rozmowa z uczniami mająca na celu wyjaśnienie kwestii dotyczących bezpiecznej ewakuacji z 

budynku. 
 
 
Ekspertem przeprowadzającym szkolenie jest Ewa Rak –Pasoń 
Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale „Prawo sądowe” 
oraz Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku 
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Wiedzę z ochrony przeciwpożarowej zdobyła w Szkole Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z „Pedagogika z 
psychologią”. Specjalista ds. BHP i PPOŻ. Z zamiłowania Ratownik KPP. 
 

 
Więcej informacji dotyczących tego szkolenia znajduje się na naszej stronie internetowej 

szkoleniabea.pl w zakładce „szkolenia” 
 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań lub ustalenia szczegółów. 
 

          

Z wyrazami szacunku, 

         Beata Andrzejczak 

 

 

mailto:szkolenia@szkoleniabea.pl

