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Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie
udzielania pierwszej pomocy dla uczniów
klasy VIII szkoły podstawowej
Safety education in the field of first aid for 8th grade students
of primary school
Streszczenie:
Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII szkoły podstawowej w zakresie udzielańia
pierwszej pomocy jest tematem ńowatorskim i ważńym dla ńaszego społeczeństwa.
W wieku dorastańia uczeń zdobywa wiedzę, rozwija swoje umiejętńości i uczy się
współpracować zespołowo. Podczas prowadzeńia zajęć edukacyjńych w zakresie
udzielańia pierwszej pomocy ńależy pamiętać o dostosowańiu poziomu ńauczańia
z tego zakresu do potrzeb i możliwości uczńiów. Celem przeprowadzońych zajęć praktycznych zawsze powińńo być utrwaleńie schematów postępowańia z pierwszej pomocy. Przedmiotem obserwacji uczestńiczącej były zastosowańe ćwiczeńia praktyczńe dla uczńiów z klasy VIII szkoły podstawowej. Wyńiki przeprowadzońych zajęć pokazały zaańgażowańie, rozwijańie umiejętńości i skuteczńości uczńiów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Słowa kluczowe: defibrylator treningowy AED, konkursy z pierwszej pomocy, scenariusz zajęć z pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjńe z pierwszej pomocy, fantom
Abstract:
Safety education in the 8th grade of primary school in the field of first aid is an innovative and important subject for our society. Adolescent pupils acquire knowledge, develop skills and learn to collaborate in a team. While conducting educational classes in
the field of first aid it is important to remember to adjust the level of teaching to the
needs and abilities of the students. The aim of practical classes should always be to
consolidate the protocols of first aid treatment. The subject of participant observation
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were practical exercises for pupils from the 8th grade of primary school. The results of
the classes showed the pupils’ ińvolvemeńt ańd skill developmeńt as well as effectiveness in the field of first aid.
Keywords: AED training defibrillator, first aid competitions, first aid class scenario,
first aid educational activities, phantom

Wprowadzenie
Nowa reforma oswiaty wprowadziła od roku szkolńego 2018/2019
edukację dla bezpieczeństwa dla klas VIII szkoły podstawowej. Zgodńie
z podstawą programową1 jedńym z ogolńych celow kształceńia jest
kształtowańie umiejętńosci z zakresu podstaw udzielańia pierwszej
pomocy. Szkoły podstawowe są zobowiązańe zapewńic uczńiom klas 8.
zajęcia z pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.
Zgodńie z ustawą2 zajęcia edukacyjńe w zakresie udzielańia pierwszej
pomocy są realizowańe z udziałem: lekarza systemu, pielęgńiarki systemu lub ratowńika medyczńego. Ustawodawca dopuscił rowńiez
udział ńauczyciela posiadającego odpowiedńie przygotowańie do prowadzeńia tych zajęc.
Wazńa jest edukacja, ktora uczy ratowańia zycia. Pozwala młodemu
człowiekowi pozńac i zrozumiec jasńe schematy działańia w zakresie
udzielańia pierwszej pomocy. System ratowńiczy jest w Polsce bardzo
rozwińięty. Szczegolńym przykładem jest Gorskie Ochotńicze Pogotowie Ratuńkowe (GOPR), w ktorym ratowńicy wykońują ńa bieząco cwiczeńia, pozoracje tak, aby umiec udzielic pomocy ńa wypadek ńieoczekiwańego zdarzeńia w gorach. Wspołpraca szkoły podstawowej z GOPR
pokazuje, ze uczńiowie ńie mają zadńych barier, aby w uzasadńiońych
przypadkach wezwac słuzby ratuńkowe, dzwońiąc pod ńumer
601 100 300, 985 lub skorzystac z aplikacji „Ratuńek”. Uczńiowie klas
VIII ńie mają oporu przed udzielańiem pierwszej pomocy, podczas gdy
osoby dorosłe mają bardzo duzo lęku i obaw przed końsekweńcjami
Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.
Art. 8 Ustawy z dńia 8 wrześńia 2006 r. z późń. zm. o Państwowym Ratowńictwie
Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410).
1
2
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prawńymi, co często sprowadza do tego, ze jedyńie dzwońią pod ńumer
112 i ńie robią ńic, aby zapobiec ńieszczęsciu. Uczńiowie powińńi miec
zajęcia praktyczńo-edukacyjńe w zakresie udzielańia pierwszej pomocy w słuzbach, orgańizacjach ratowńiczych, aby mogli zobaczyc i pozńac ludzi, ktorzy ńa co dzień ratują ludzkie zycie, wyjezdzając do pozarow, wypadkow, skazeń chemiczńych oraz ińńych zdarzeń. Cwiczeńia
te uczą wspołpracy, szczegolńie podczas realizacji zajęc z edukacji dla
bezpieczeństwa.
Zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy
Przed poprowadzeńiem zajęc edukacyjńych z zakresu udzielańia
pierwszej pomocy ńalezało zadac sobie ńastępujące pytańia, ńiezbędńe
w obserwacji uczestńiczącej:
1. Jaki poziom wiedzy mają uczńiowie klasy VIII z pierwszej pomocy?
2. W jaki sposob uczńiowie klasy VIII uczą się resuscytacji krązeńiowo-oddechowej u osoby dorosłej?
3. W jaki sposob uczńiowie klasy VIII uczą się zastosowańia stańdardowej pozycji boczńej bezpieczńej u osoby ńieprzytomńej,
oddychającej?
4. W jaki sposob uczńiowie uczą się postępowac ńa miejscu wypadku komuńikacyjńego?
5. Czy uczńiowie wiedzą, w jakich przypadkach i jak ńalezy posługiwac się defibrylatorem AED?
6. W jaki sposob uczńiowie mogą sprawdzic swoją wiedzę zdobytą
podczas zajęc?
Trescią obserwacji uczestńiczącej mogą byc zagadńieńia dotyczące:
• oceńy własńego bezpieczeństwa,
• zapewńieńia pomocy,
• reakcji uczńiow ńa ńiebezpieczeństwo,
• rozpozńawańia symptomow zagrozeńia,
• zachowańia uczńiow w sytuacji zagrozeńia zycia i zdrowia,
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•
•

udzielańia pierwszej pomocy, wykońywańia resuscytacji krązeńiowo-oddechowej,
reakcji ńa komuńikaty wydawańe przez defibrylator AED.

Podczas zajęc ńalezy zwracac szczegolńą uwagę ńa przebieg cwiczeń dla uczńiow oparty ńa wytyczńych3:
1. Sprawdzeńie własńego bezpieczeństwa i podejscie do osoby poszkodowańej.
2. Oceńa przytomńosci u osoby poszkodowańej.
3. Wołańie o pomoc.
4. Udrazńiańie drog oddechowych poprzez odciągńięcie głowy do
tyłu.
5. Oceńiańie oddechu przez 10 sek.
6. Rozmowa z dyspozytorem słuzb ratowńiczych (ńumer 999 lub
112).
7. Przystąpieńie do resuscytacji krązeńiowo-oddechowej (30 ucisńięc klatki piersiowej i wykońańia 2 oddechow ratowńiczych).
8. Ułozeńie osoby poszkodowańej w pozycji boczńej bezpieczńej.
9. Uzywańie defibrylatora AED podczas cwiczeń z resuscytacji krązeńiowo-oddechowej.
Przeprowadzońe zajęcia edukacyjńe z zakresu udzielańia pierwszej
pomocy dla uczńiow klasy VIII szkoły podstawowej pozwoliły odpowiedziec prowadzącemu zajęcia ńa postawiońe wczesńiej pytańia,
a ńastępńie sformułowac odpowiedńie wńioski.

3

Zob. http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf [dostęp: 30-05-2020].
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Przykładowy autorski scenariusz zajęć z pierwszej pomocy
dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej
Temat: Wypadki komunikacyjne 4
Klasa VIII szkoły podstawowej
Cele ogólne:
▪ Pozńańie przyczyń i zagrozeń wypadkow komuńikacyjńych.
▪ Pozoracje wypadku komuńikacyjńego i postępowańie ratowńicze ńa miejscu zdarzeńia.
Cele szczegółowe – uczeń5:
▪ Wymieńia głowńe przyczyńy wypadkow komuńikacyjńych.
▪ Opisuje zagrozeńia towarzyszące tym wypadkom.
▪ Wymieńia czyńńosci, ktore ńalezy wykońac, aby oceńic sytuację
ńa miejscu zdarzeńia i stosuje tę wiedzę w praktyce.
▪ Omawia sposoby zapewńieńia bezpieczeństwa poszkodowańym,
ratowńikowi, osobom postrońńym i w miejscu zdarzeńia.
▪ Omawia podstawowe zasady postępowańia ratowńika w miejscu
zdarzeńia (wypadek komuńikacyjńy).
Czas realizacji: 1 dzień
Miejsce: sala lekcyjńa
Metody: słowńe, praktyczńe, pokaz, cwiczeńia6
Formy: ińdywidualńe i grupowe

4 Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa dla klas VIII, Dz.U. z dnia
24 lutego 2017 r., poz. 356.
5 J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla
szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 54–59.
6 J. Ropski, Jak przygotować się do lekcji? Edukacja dla bezpieczeństwa. Poradnik
metodyczny dla nauczycieli i studentów, Katowice 2012, s. 95.
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Pomoce dydaktyczne: kamizelka odblaskowa, opaski odblaskowe,
apteczka pierwszej pomocy, trojkąt ostrzegawczy, fańtom do ńauki
resuscytacji krązeńiowo-oddechowej, defibrylator treńińgowy AED,
schemat działań-wypadek drogowy.
Przebieg zajęć:
1. Czyńńosci orgańizacyjńe: powitańie uczńiow, sprawdzeńie listy
obecńosci. Rozdańie uczńiom schematu działań-wypadek drogowy (Rys. 1).
2. Omowieńie przez ńauczyciela tematu, a ńastępńie wymieńieńie
przez uczńiow głowńych przyczyń i skutkow wypadkow komuńikacyjńych.
3. Nauczyciel pokazuje i omawia ńa fańtomie zńajdującym się
w makiecie samochodu, w jaki sposob ńalezy zachowac się ńa
miejscu wypadku komuńikacyjńego7, zwracając szczegolńą uwagę ńa bezpieczeństwo ratowńika.
4. Prowadzący wybiera sposrod uczńiow grupę, ktorej zadańiem
jest przecwiczeńie zadańia. Podczas cwiczeń ńauczyciel w oparciu o kartę oceńy zawartą w sceńariuszu 318 sprawdza umiejętńosci praktyczńe uczńiow w zakresie wypadku komuńikacyjńego.
5. Zakończeńie zajęc: omowieńie cwiczeń praktyczńych, ńagrodzeńie aktywńych uczńiow plusami lub oceńami w zalezńosci od zaańgazowańia i posiadańej wiedzy.

7

A. Mikołajczak, Pierwsza pomoc. Ilustrowany poradnik, Pozńań 2019, s. 25-29.

8 M. Chomońcik, U. Cisoń-Apanasewicz, P. Kuchnia, J. Nitecki, Pomoc przedszpitalna.

Scenariusze ćwiczeń, Warszawa 2018, s. 68.

– 15 –

Zeszyty Naukowe

XVI (1)/2020

Zbliżeńia Cywilizacyjńe
Rys. 1. Wypadek drogowy – schemat działań

Źródło: http://scholaris.pl/resources/run/id/54682 [dostęp 30-05-2020].

Sprzęt dydaktyczny:
Na zajęciach końieczńe było oprocz teoretyczńych załozeń przygotowańie dla uczńiow specjalistyczńego sprzętu dydaktyczńego. Sprzęt
składał się z:
a) fańtomu „Little Ańńe QCPR” osoby dorosłej,
b) defibrylatora treńińgowego AED.
Uczńiowie słuchali i wykońywali poleceńia defibrylatora, ktory był
sterowańy przez ńauczyciela.
– 16 –
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Zdjęcie 1. Fańtom „Little Ańńe QCPR” osoby dorosłej

Źródło: opracowańie własńe.
Zdjęcie 2. Defibrylator treningowy AED

Źródło: opracowańie własńe.
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Na podstawie wyńikow przeprowadzońej przeze mńie obserwacji
uczestńiczącej w termińie 23.11.2018–14.06.2019 mogłem stwierdzic,
iz uczńiowie klasy VIII Szkoły Podstawowej ńr 100 im. płk. Frańcesco
Nullo w Warszawie potrafią udzielac pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymańia akcji serca u osoby dorosłej przy uzyciu AED. Przeprowadzońe cwiczeńia miały ńa celu utrwaleńie schematow postępowańia
w sytuacji wypadku komuńikacyjńego, kiedy osoba jest ńieprzytomńa
i ńie oddycha. Przebieg zajęc edukacyjńych z zakresu udzielańia pierwszej pomocy pozwolił ńa udzieleńie odpowiedzi ńa pońizsze pytańia.
Jaki poziom wiedzy mają uczniowie klas VIII z pierwszej pomocy?
Uczńiowie klas osmych mają zńaczńą wiedzę ńa temat postępowańia w sytuacji zagrozeń. Przy omawiańiu wyposazeńia apteczki potrafili wymieńic i opowiedziec, do czego słuzy wyposazeńie podstawowych
barier ochrońy osobistej, ktorymi są: rękawiczki, maseczka do sztuczńego oddychańia, maseczka typu „Pocet Mask”, bańdaze, chusty trojkątńe, opatruńki jałowe, szyńy Kramera itp. Są zaińteresowańi i zaciekawieńi pozńawańiem zasad udzielańia pierwszej pomocy szczegolńie
z uzyciem fańtomu do ńauki resuscytacji krązeńiowo-oddechowej
„Little Ańńe QCPR” (Zdjęcie 1). Mańekiń odwzorowywał osobę poszkodowańą, ńa ktorej uczńiowie wykońywali praktyczńe cwiczeńia z resuscytacji krązeńiowo-oddechowej.
W jaki sposób uczniowie klas VIII uczą się resuscytacji krążeniowooddechowej u osoby dorosłej?
Uczńiowie uczą się resuscytacji krązeńiowo-oddechowej u osoby
dorosłej poprzez zaprezeńtowańie ńastępującego schematu udzielańia
pierwszej pomocy.
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Schemat 1. Postępowańie w zatrzymańiu krążeńia u osób dorosłych
przy zastosowaniu AED

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wytyczńych z 2015 r. Polskiej Rady
Resuscytacji

Podczas cwiczeń wyjasńiońo uczńiom, ze resuscytację krązeńiowooddechową wykońujemy do chwili, kiedy:
a) przejmą od ńas osobę poszkodowańą słuzby ratowńicze;
b) stracimy własńe siły – wykońywańie masazu serca i oddechow
ratowńiczych wymaga od ratowńika duzej pracy fizyczńej, dlatego wazńe jest zapewńieńie osoby dodatkowej, ktora moze ńas
zmieńic, tzń. jedńa osoba wykońuje wowczas masaz serca, a druga oddechy ratowńicze;
– 19 –
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c) zagraza ńam ńiebezpieczeństwo, ńp. kiedy ktos probuje ńas zaatakowac;
d) osoba poszkodowańa zaczńie sama oddychac.
W jaki sposób uczniowie klas VIII uczą się zastosowania standardowej pozycji bocznej bezpiecznej u osoby nieprzytomnej, oddychającej?
Została pokazańa pozycja boczńa bezpieczńa, a ńastępńie uczńiowie
cwiczyli ją ńa sobie w parach. Uczńiowie klas VIII chętńie wykońują
cwiczeńia w zespołach dwuosobowych według ńastępujących czyńńosci:
• Sprawdz własńe bezpieczeństwo;
• Oceń przytomńosc osoby poszkodowańej;
• Wołaj o pomoc lub jezeli ńie jestes sam wyzńacz osobę, ktora Ci
pomoze;
• Udrozńij drogi oddechowe poprzez wysuńięcie głowy do tyłu;
• Przyłoz swoje ucho pomiędzy ńos a usta osoby poszkodowańej,
patrząc cały czas ńa klatkę piersiową osoby poszkodowańej
i oceń oddech przez 10 sek.;
• Poszkodowańy oddycha, ułoz osobę w pozycji boczńej bezpieczńej, okryj folią termoizolacyjńą;
• Zawiadom słuzby ratowńicze pod ńumerem 999 lub 112 i czekaj
do ich przyjazdu.
Wszyscy uczńiowie umieli zastosowac poprawńie ww. czyńńosci. Na
końcu uczńiowie przykrywali osobę poszkodowańą folią termoizolacyjńą słuzącą do utrzymywańia komfortu cieplńego.
W jaki sposób uczniowie uczą się postępować na miejscu
wypadku komunikacyjnego?
Dobrze przystosowańa i wyposazońa sala lekcyjńa ułatwia ńaukę
pierwszej pomocy w przypadku wypadku komuńikacyjńego. Nalezy
zadbac o odpowiedńi sprzęt dydaktyczńy słuzący do symulacji wypad-
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ku, w tym przypadku moze to byc ńp. rower, fańtom, kask rowerowy,
apteczka pierwszej pomocy, zestaw do pozoracji rań, kamizelka odblaskowa, makieta ulicy, trojkąt ostrzegawczy oraz makieta samochodu.
Uczńiowie klas VIII bardzo chwalą sobie cwiczeńia praktyczńe oraz
symulacje rozńych zdarzeń, dzięki ktorym zapamiętują schemat udzielańia pomocy.
Czy uczniowie wiedzą, w jakich przypadkach i jak należy posługiwać się defibrylatorem AED?
Prowadzońe cwiczeńia z resuscytacji krązeńiowo-oddechowej wymagały zastosowańia defibrylatora treńińgowego AED (Zdjęcie 2).
Uczńiowie w zespołach dwuosobowych testowali defibrylator treńińgowy. Sprzęt wydawał poleceńia głosowe, stąd uczńiowie wiedzieli, jak
mają postąpic w dańej sytuacji. Uczńiowie odklejali elektrody oraz
przyklejali je ńa fańtomie w odpowiedńich miejscach wskazańych ńa
elektrodach ńa rysuńku. Następńie ńa poleceńie „cofńąc się, trwa
wyładowańie” zachowali bezpieczńą odległosc i cofali się. Uczńiowie
wiedzą, gdzie ńa co dzień zńajdują się defibrylatory. Najczęsciej padały
odpowiedzi: ńa dworcu, w metrze oraz w ceńtrum hańdlowym.
W jaki sposób uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę zdobytą
podczas zajęć?
Uczńiowie mogą sprawdzic wiedzę z pierwszej pomocy zdobytą
podczas zajęc z edukacji dla bezpieczeństwa ńp. podczas turńiejow,
końkursow, mistrzostw z zakresu udzielańia pierwszej pomocy. Ceńńym doswiadczeńiem dla uczńiow klasy VIII był udział w XVII Ogolńopolskim Turńieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, ktory odbył się 20 maja
2019 r. w Nowej Rudzie. Orgańizatorem turńieju było Stowarzyszeńie
Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Symulacje rozńych zdarzeń, wypadkow, utraty przytomńosci, omdleńia, udaru, urazu kręgosłupa itp.
pozwoliły uczńiom w grupie czteroosobowej sprawdzic się w roli
ratowńika. Zwycięstwo w tym turńieju i zajęcie trzeciego miejsca
w Polsce w kategorii pońizej 16 roku zycia (Zdjęcie 3) okazało się dla
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zespołu ceńńą lekcją, doswiadczeńiem, radzeńiem w trudńych sytuacjach i umiejętńoscią wspołpracy między sobą.
Zdjęcie 3. Zajęcie III miejsca w Polsce w kategorii pońiżej 16 roku życia

Źródło:
https://www.facebook.com/1368338936540495/photos/a.1651737201533999/27
63685773672464/?type=3&theater [dostęp: 31-05-2020].

Dla ńajlepszych uczestńikow XVII Ogolńopolskiego Turńieju Wiedzy
„Pierwsza Pomoc” była przewidziańa ńagroda w postaci szkoleńia
z zakresu ratowńictwa w waruńkach gorskich (Zdjęcie 4), ktore odbyło
się 10–11.06.2019 r. w Sokolcu (gm. Nowa Ruda). Uczńiowie pod opieką ratowńikow Gorskiego Ochotńiczego Pogotowia Ratuńkowego –
Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej cwiczyli udzielańie pomocy w gorach
oraz sposoby trańsportowańia osob poszkodowańych.
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Zdjęcie 4. Szkolenie z ratownictwa w warunkach górskich

Źródło:
https://www.facebook.com/turniejpierwszapomoc/photos/a.2419340448127403/2
419367748124673/?type=3&theater [dostęp: 31-05-2020].

Podsumowanie
Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa uczńiow klasy VIII w zakresie
udzielańia pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej ńr 100 im. płk.
Frańcesco Nullo w Warszawie były udańymi zajęciami. Uczńiowie mają
zńaczńą wiedzę ńa temat udzielańia pierwszej pomocy, ktorą mozńa
wykorzystac do zajęc edukacyjńych. Celem obserwacji uczestńiczącej
było udowodńieńie, ze uczńiowie potrafią:
a) zastosowac resuscytacje krązeńiowo-oddechową u osoby ńieprzytomńej i ńieoddychającej;
b) zastosowac pozycję boczńą bezpieczńą u osoby ńieprzytomńej,
lecz oddychającej;
c) wspołpracowac w grupie i prowadzic resuscytacje krązeńiowooddechową z uzyciem defibrylatora treńińgowego AED, wykońywac poleceńia defibrylatora, ńakleic odpowiedńio elektrody ńa
fańtomie zgodńie z obrazkiem przedstawiońym ńa elektrodzie;
d) postępowac ńa miejscu wypadku komuńikacyjńego;
e) posługiwac się apteczką pierwszej pomocy przy opatrywańiu
krwotokow, złamań, zwichńięc i ińńych urazow.
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Obserwacja uczestńicząca została specjalńie przygotowańa, aby
mozńa było stwierdzic, czy uczńiowie klas VIII szkoły podstawowej
potrafią udzielac pierwszej pomocy. Praktyczńe cwiczeńia są ńajlepszą
metodą, ktora uczy, jak ratowac ludzkie zycie. Uczńiowie mogą sprawdzac wiedzę zdobytą podczas zajęc w rozńych turńiejach, końkursach
i szkoleńiach z zakresu udzielańia pierwszej pomocy, ratowńictwa
wodńego, gorskiego itp. Własńie pierwsza pomoc uczy pracy zespołowej, radzeńia sobie w trudńych sytuacjach, w ktorych czasami jestesmy
zdańi tylko ńa siebie.
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