
SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

Bezpieczeństwo nie psuje dobrej 
zabawy, 

czyli jak pojechać na projekt edukacyjny z dziećmi, 
dobrze się bawić i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

zapraszają  
Regionalne Koordynatorki Programu 
PROJEKTOR – Wolontariat Studencki

Katarzyna Salwa – Kraków
Nina Woderska – Bydgoszcz



SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

BLOK 1. 
Bezpieczeństwo pracy w placówce oświatowej

 Nina Woderska

BLOK 2.
 Pierwsza pomoc ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy z młodzieżą –
 Katarzyna Salwa

BLOK 3. 
Asertywność w pracy z trudną młodzieżą – 

Magdalena Olszowiec



BLOK 1
1.  Wysłanie własnoręcznie podpisanego „oświadczenia 
wolontariusza” na adres Fundacji Rozwoju Wolontariatu 
jest równoznaczne z:

a) deklaracją przeprowadzenia projektu do końca miesiąca, w 
którym oświadczenie zostało podpisane

b) objęciem wolontariusza ubezpieczeniem na czas trwania 
realizowanego przez niego projektu przez Fundację Rozwoju 
Wolontariatu

c) udziałem wolontariusza w każdym projekcie, do                        
         jakiego zostanie zaproszony, bez możliwości                          
        odmówienia?



BLOK 1
2.  Czy regulamin Programu PROJEKTOR – Wolontariat 
Studencki określa ilość uczestników projektu (uczniów) ze 
względu na liczebność zespołu wolontariuszy?

a) Tak, na jednego studenta biorącego udział w projekcie 
powinno przypadać więcej niż 10 uczniów.

b) Nie, jeżeli nadzór pełni Szkolny Opiekun Projektu to ilość 
uczestników nie ma znaczenia.

c) Tak, na jednego wolontariusza biorącego udział w projekcie 
nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników.



BLOK 1

3. Co należy do zadań Szkolnego Opiekuna Projektu?

a) Zaplanowanie zajęć, zabaw lub ćwiczeń, które studenci – 
wolontariusze powinni zrealizować podczas projektu.

b) Nadzór nad uczestnikami projektu i przebywanie z uczniami 
każdego dnia trwania projektu.

c) Tworzenie sprawozdania informującego o zachowaniu dzieci 
w trakcie trwania projektu i wystawienie na jego podstawie ocen 
z zachowania i przedmiotu, na którym realizowany jest projekt.



BLOK 1

4.  Czy wolontariusze mogą opiekować się grupą na 
pływalni, basenie, kąpielisku strzeżonym?

a) Tak, jednak tylko ci wolontariusze, którzy mają skończony 
kurs ratownika i kurs pierwszej pomocy.

b) Tak, jednak muszą się wykazać szczególną ostrożnością.

c) Nie, regulamin tego zabrania.



BLOK 1

5.  Czy dyrektor lub Szkolny Opiekun Projektu mają 
obowiązek zapoznać wolontariuszy z zasadami 
bezpieczeństwa i regulaminami obowiązującymi w szkole 
podczas realizacji projektów poszczególnych typów?

a) Nie, jeżeli jest to projekt systematyczny.

b) Tak, zawsze mają taki obowiązek.

c) Tak, ale tylko na projektach, gdzie wykorzystywane są środki 
chemiczne.



BLOK 1
CASE:

Jesteś liderem projektu wakacyjnego. Razem z dwójką 
przyjaciół przyjeżdżacie do placówki oświatowej. Na miejscu 
wita Was dyrekcja szkoły, która informuje, że właśnie wybiera 
się na urlop. W razie problemów macie zapukać do pani Jadzi – 
woźnej, mieszkającej 3 domy od szkoły. W poniedziałek na 
zajęcia przychodzi 40 dzieci. Część z nich bardzo Was prosi, 
żebyście w czasie zajęć wybrali się nad jezioro położone blisko 
szkoły.

Jak zareagujesz? Opisz, które z opisanych sytuacji są niezgodne 
  
        z regulaminem i co powinno ulec zmianie.



BLOK 2

1.  Utrata przytomności, chwilowy bezdech, rozszerzenie 
źrenicy, zgięte ręce, sztywniejące nogi, (możliwe 
przegryzienie języka), piana z ust, bezwiedne oddawanie 
moczu to OBJAWY:

a) zatrucia.

b) padaczki.

c) ukąszenia.



BLOK 2

2.  Jaką czynność należy wykonać jako pierwszą, zanim 
przejdziesz do udzielania poszkodowanemu pierwszej 
pomocy?

a) Próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym.

b) Przystąpienie do resuscytacji.

c) Sprawdzenie, czy teren jest bezpieczny i czy nie jesteś 
przypadkową ofiarą.



BLOK 2

3.  Jeśli stwierdzisz, że poszkodowany jest nieprzytomny 
i oddycha:
a) układasz go w pozycji bocznej ustalonej (tzw. pozycji 
bezpiecznej).

b) zaczynasz go cucić wszystkimi możliwymi sposobami.

c) rozpoczynasz resuscytację.



BLOK 2

4.  Z jaką częstotliwością uciśnięć  i sztucznych 
oddechów powinno się wykonywać resuscytację?

a) 30 uciśnięć – 2 sztuczne oddechy.

b) 30 uciśnięć – 30 sztucznych oddechów.

c) 2 uciśnięcia – 2 sztuczne oddechy.



BLOK 2

5. Prosząc o wezwanie pogotowia, kieruj swoją prośbę:

a) bezosobowo do tłumu – daje Ci tą większe 
prawdopodobieństwo spełnienia prośby.

b) do osoby, która wydaje Ci się być najstarsza spośród osób 
przebywających na miejscu zdarzenia.

c) do jednej konkretnej osoby.



BLOK 2

CASE:

Prowadzisz zajęcia sportowe w ogrodzie szkolnym. W pewnym 
momencie podbiega do Ciebie dziecko i pokazuje Ci opuchniętą 
nogę w wyraźnym śladem po ukąszeniu. Od innych dzieci 
dowiadujesz się, że dziecko zostało najprawdopodobniej ukąszone 
przez żmiję.

Co robisz? Opisz swoją reakcję.



BLOK 3

1. Jaki rodzaj komunikatu stosują osoby asertywne?

a) Ja.

b) Ty.

c) My.



BLOK 3

2.  Czy nagany należy udzielać na osobności?

a) Tak, ale po chwili należy dziecko pochwalić, żeby wzmocnić 
jego poczucie własnej wartości.

b) Nie nagana powinna mieć miejsce w obecności pozostałych 
dzieci i wolontariuszy.

c) Tak, ale na końcu należy poprosić dziecko o propozycję 
rozwiązania zaistniałego problemu.



BLOK 3

3.  Czym jest sytuacja korektywna?

a) budowanie więzi ze wszystkimi uczestnikami zajęć.

b) rozpoznanie zainteresowań dziecka, nawiązanie wspólnej 
więzi, częsty kontakt mający na celu wzmocnienie poczucia 
własnej wartości.

c) rodzajem terapii stosowanej w pracy z młodzieżą agresywną.



BLOK 3

4.  Wymień 4 typy ról, jakie pełnią dzieci z rodzin 
alkoholowych i opisz je kilkoma zdaniami.



BLOK 3

5.  Jakie są skutki bliskie po wykorzystaniu seksualnym 
dziecka?

a) rozdrażnienie, agresja, lęk, zaburzenia pamięci.

b) dystans do rówieśników, dystans do płci przeciwnej.

c) świadomość zachowań seksualnych wykraczająca poza poziom 
zaawansowania rozwoju dziecka.



BLOK 3

CASE:

Pracujesz z nastolatkiem. Widzisz zmiany w jego zachowaniu, 
tj. brak aktywności, działań, choć jest perfekcjonistą, niechęć do 
kontaktów ze znajomymi. Wiesz, że ucieka z domu, żartuje o 
śmierci.

Napisz, czego są to objawy i jak zachowasz się w takiej sytuacji, 
jak pomożesz nastolatkowi.
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