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***
W Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku dzia³a

Szkolne Ko³o PCK. Od kilku lat jestem jego opiekunem
i staram siê, aby poprzez ró¿norodne formy pracy akty-
wizowaæ ca³¹ spo³eczno�æ uczniowsk¹. Celem naszych
dzia³añ jest:
· promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej

pracy na rzecz drugiego cz³owieka,
· pomoc potrzebuj¹cym uczniom,
· poprawa bezpieczeñstwa poprzez edukacjê w za-

kresie: udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki
przedwypadkowej oraz zdrowotnej,

· opieka nad Klubem Wiewiórka,
· kszta³towanie w³a�ciwych postaw (biorê odpowie-

dzialno�ci za siebie i najbli¿sze otoczenie),
· stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania

umiejêtno�ci i samorealizacji dzieci.

Ka¿dego roku, w ramach Szkolnego Ko³a PCK,
realizowane by³y ró¿ne zadania, których g³ówny cel to
promowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz bezpieczeñstwa.
Oto niektóre formy pracy:
· pogadanki z pielêgniark¹ szkoln¹ dla uczniów klas

0-III i IV-VI, w czasie których omawiano m.in. te-
maty: czysto�æ a grypa, dbaj o swoje zêby, profilak-
tyka antynikotynowa, Dzieñ Walki z AIDS;

· spotkania z policjantami dla uczniów kl. 0-III;
· pogadanki opiekuna SK PCK na tematy: �Bezpiecz-

ne poruszanie siê po drogach�, �Bezpieczne waka-
cje�;

· udzia³ w ró¿norodnych konkursach organizowanych
przez Oddzia³ Rejonowy PCK w Miastku, m. in.:
� plastycznych: �Dar krwi darem ¿ycia�, �Dbam

o swoje zdrowie, wiêc��, �Kto zdrowo nie za-
jada, tego choróbsko dopada�, �Mam czyste
i zdrowe zêby�, �Moja przygoda z ratownic-
twem�, �Palenie i picie skraca ¿ycie�, �Cuda
i cudeñka z sadów i ogrodów� � wykonanie lu-
dzika z warzyw i owoców;

� literackich: �Zdrowy styl ¿ycia�� na najciekaw-
sze has³o promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia, �Jem
zdrowo� � na najciekawsze has³o promuj¹ce
zdrowe od¿ywianie, �Moja przygoda z ratow-
nictwem� � na utwór pisany proz¹ lub wierszem;

· tematyczne gazetki �cienne, np.: �Zdrowe od¿ywia-
nie�, �Udzielamy pierwszej pomocy�, �Higiena na
co dzieñ�, �Z Puchatkiem bezpiecznie�, �Bezpiecz-
ne wakacje�, �Jem zdrowo�, �Czysto�æ a grypa�;

· opieka nad pierwszoklasistami � dy¿ury cz³onków
ko³a PCK w czasie przerw, reagowanie na prze-
moc i agresjê ze strony starszych kolegów,

· wspó³organizacja obchodów Dni Honorowych Daw-
ców Krwi poprzez przygotowanie czê�ci artystycz-
nych pn.: �Dziêkujemy za dar serca�, �Twoja krew
darem ¿ycia!�;

· szkolenia uczniów klas III, dotycz¹ce udzielania
pierwszej pomocy �I ty mo¿esz zostaæ ma³ym ra-
townikiem, nios¹c pomoc innym�.

***
W 2007 roku ukoñczy³am kurs �Ratujemy i uczy-

my ratowaæ�, którego organizatorem by³a Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy. Zdobyt¹ wiedz¹ i do-
�wiadczeniem dzielê siê z wychowankami w szkole, prze-
kazuj¹c i instruuj¹c to w sposób najprostszy i zrozumia-
³y. Od 5 lat prowadzê zajêcia dla uczniów klas III pod
has³em: �I Ty mo¿esz zostaæ ma³ym ratownikiem,
nios¹c pomoc innym�.

Uwa¿am, ¿e dzia³ania prozdrowotne s¹ bardzo wa¿-
nym elementem edukacji m³odego pokolenia, a udziela-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej jest umiejêtno-
�ci¹, któr¹ powinien posiadaæ zarówno doros³y, jak
i dziecko. Ka¿dy, niezale¿nie od wieku, mo¿e byæ kiedy�
osob¹ poszkodowan¹ lub te¿ nios¹c¹ ratunek. Dlatego
bardzo wa¿ne jest, aby poznaæ podstawy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umieæ zacho-
waæ siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Umiejêtno�ci
te mog¹ okazaæ siê bezcenne w ratowaniu ¿ycia ludz-
kiego.

Elementy wiedzy teoretycznej z tego zakresu s¹
wprowadzane na zajêciach edukacyjnych w klasach IV-
VI, jednak jest jej bardzo ma³o. Moim zdaniem, udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej nale¿y uczyæ ju¿
od najm³odszych lat, a wtedy nawet tak skomplikowane
pojêcia jak resuscytacja, oka¿¹ siê prostymi czynno�ciami.

Program �I Ty mo¿esz zostaæ ma³ym ratownikiem,
nios¹c pomoc innym� zak³ada realizacjê tre�ci g³ównie
w formie dzia³ania. Praktyczne æwiczenia pozwalaj¹
m³odym ratownikom nabraæ pewno�ci siebie, dzia³aæ bez
zastanawiania siê, radziæ sobie z emocjami i podejmo-
waæ zdecydowane kroki. Wa¿ne jest, aby uczniowie-
ratownicy w swoim dzia³aniu zachowywali spokój i opa-
nowanie. Zajêcia te sprzyjaj¹ równie¿ integracji grupy,
kszta³tuj¹ postawê ¿yczliwo�ci, zrozumienia, otwarto�ci.
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Za³o¿one cele:
� umiejêtno�æ udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej,
� kszta³towanie zdolno�ci przyjêcia aktywnej posta-

wy w warunkach zagro¿enia,
� kszta³towanie odpowiedzialno�ci za bezpieczeñstwo

swoje i innych,
� promocja zdrowia.

Tematyka realizowanych zajêæ (wg WO�P):
1. Bezpieczeñstwo w³asne i poszkodowanego.
2. Sprawdzanie przytomno�ci.
3. Wzywanie pomocy.
4. Sprawdzanie oddechu.
5. Pozycja boczna ustalona.
6. Oddechy ratownicze.
7. Uciskanie klatki piersiowej.
8. £añcuch prze¿ycia.

Metody:
� problemowa, � burza mózgów, � drama, � dzia³a-

nia praktycznego, � dyskusje, � rozmowa kierowana.

Formy pracy:
� aktywno�æ: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
� plansze, ilustracje (WO�P),
� filmy DVD (WO�P),
� fantomy (WO�P),
� telefony tekturowe (WO�P),
� �rodki dezynfekcyjne,
� ustnik � maseczka do sztucznego oddychania,
� karimaty,
� broszury, ulotki,
� apteczka.

Spodziewane efekty. Uczeñ:
� zna numery telefonów alarmowych,
� potrafi wezwaæ s³u¿by ratunkowe i przekazaæ nie-

zbêdne informacje,
� potrafi oceniæ i zabezpieczyæ miejsce zdarzenia,
� potrafi udro¿niæ drogi oddechowe,
� zna ró¿ne sposoby sprawdzania oznak ¿yciowych,
� potrafi sprawdziæ oddech poszkodowanego,
� wie, jak nawi¹zaæ kontakt z poszkodowanym,
� zna czynno�ci postêpowania w przypadku osoby

poszkodowanej na bezdechu i oddychaj¹cej,
� wie, kiedy nale¿y u³o¿yæ poszkodowanego w pozy-

cji bocznej ustalonej,
� potrafi u³o¿yæ osobê poszkodowan¹ w pozycji bocz-

nej ustalonej,
� wie, w jakiej pozycji powinien byæ ratownik, aby

prawid³owo wykonaæ ucisk na mostek,
� potrafi ustaliæ miejsce ucisku na mostek,
� zna ilo�æ ucisków i oddechów przy resuscytacji,
� potrafi prawid³owo wykonaæ czynno�ci resuscytacyjne,

� rozumie konieczno�æ prowadzenia resuscytacji do
czasu przybycia pomocy medycznej,

� posiada czê�ciow¹ wiedzê na temat anatomii i fizjo-
logii cz³owieka,

� wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê w æwiczeniach prak-
tycznych,

� wspó³pracuje w grupie,
� dzieli siê swoj¹ wiedz¹ z innymi,
� rozumie konieczno�æ niesienia pomocy innym.

Sposoby ewaluacji:
� swobodne rozmowy i analiza czynno�ci,
� obserwacje zachowañ,
� prezentacje uczniów jako æwiczenia praktyczne,
� test sprawdzaj¹cy wiedzê teoretyczn¹ na zakoñcze-

nie zajêæ w poszczególnych zespo³ach,
� anonimowa ankieta dla uczestników zajêæ.

Podczas zajêæ uwa¿nie przygl¹da³am siê pracy i po-
stawom uczniów. Uczestnicy z ogromnym zaintereso-
waniem i z wielkim zaanga¿owaniem przystêpowali do
wykonywania powierzonych im zadañ. Doskonale ra-
dzili sobie z wzywaniem pomocy, zabezpieczaniem miej-
sca zdarzenia, udra¿nianiem dróg oddechowych, nawi¹-
zywaniem kontaktu z osob¹ poszkodowan¹. Potrafili
sprawdziæ, czy osoba poszkodowana jest na bezdechu
i czy oddycha oraz wiedzieli, jakie czynno�ci wobec tych
osób nale¿y wykonaæ. Potrafili dzieliæ siê zdobyt¹ wiedz¹
z innymi, wspó³pracowali ze sob¹ podczas æwiczeñ prak-
tycznych, udzielali sobie wskazówek.

Na zakoñczenie zajêæ m³odzi ratownicy musieli do-
wie�æ swoich kompetencji w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy � sprawdzianem by³ test teoretyczny i æwi-
czenia praktyczne. Ka¿dy wykaza³ siê znajomo�ci¹ teorii
i prawid³owo wykona³ zadania wymagaj¹ce praktycz-
nych umiejêtno�ci. Wszyscy otrzymali �Certyfikat ma-
³ego ratownika� oraz �Podrêcznik� do utrwalania zdo-
bytej wiedzy.

Uczestnicy programu mieli te¿ mo¿liwo�æ podsu-
mowania i oceny odbytego kursu podczas swobodnych
rozmów oraz w ankiecie ewaluacyjnej. Stwierdzili oni,
¿e zajêcia by³y ciekawe, chêtnie i z zaanga¿owaniem
brali w nich udzia³. Co wa¿ne � m³odzi ludzie poleciliby
udzia³ w takim programie swoim rówie�nikom.

Gdyby chocia¿ jedna osoba z ca³ej grupy przeszko-
lonych uratowa³a w przysz³o�ci jedno ¿ycie, by³oby to
dla mnie wielk¹ dum¹ i dowodem na to, ¿e warto i trze-
ba organizowaæ takie zajêcia w szkole.ö

Barbara Widziñska
opiekun Szkolnego Ko³a PCK

Szko³a Podstawowa nr 2 w Miastku
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