
Cykl warsztatów „Akademia samodzielności” to projekt wychodzący naprzeciw zagrożeniom, 

jakie pojawiają się na co dzień, i na które narażone są dzieci.  

Nadrzędnym celem projektu jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6-18 lat poprzez:  

 dostarczenie dzieciom w różnym wieku niezbędnej wiedzy, która przygotuje ich na 

otaczające zagrożenia, zarówno w sferze relacji interpersonalnych, jak i zagrożeń 

zewnętrznych (np. relacje z obcymi dorosłymi osobami, zachowania w sytuacji 

zagrożeń klęskami żywiołowymi, zachowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych)  

 zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia 

codziennego (np. zarządzanie własnym czasem) oraz radzenia sobie w sytuacjach 

potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej 

osoby w domu)  

 wzmocnienie w dziecku poczucia pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy  

 nauka współpracy w grupie - także w sytuacjach zagrożenia  

Całość cyklu warsztatów zajęć podzielona jest na bloki tematyczne, w ramach których 

podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z samodzielnością oraz 

bezpieczeństwem dzieci. Jako wartość dodaną z projektu dzieci wyniosą praktyczną wiedzę, 

która będzie weryfikowana podczas egzaminu końcowego podsumowującego cały cykl 

warsztatów.  

Warsztaty mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane 

wcześniej przez prowadzącego. 

 

W jednym ze spotkań w cyklu dla każdej z grup Instruktor będzie realizował zajęcia z 

ratownikiem medycznym.  

W jednym ze spotkań w cyklu dla każdej z grup Instruktor będzie realizował zajęcia z oficerem 

jednostek specjalnych.  

 

Zadaniem instruktora jest przeprowadzenie 5 proponowanych do zadania tematów: 

1. Relacje z dorosłymi 

Nauka zachowania w sytuacji: agresji ze strony dorosłego, namawiania (cukierki, udanie się  

w niewiadome miejsce), powoływania się obcego dorosłego na znajomość z rodzicami 

dziecka. Temat ten ma na celu zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności 

zachowania w sytuacji bycia śledzonym przez osobe dorosłą oraz podczas próby porwania. 

Zdobycie wiedzy na temat zachowania w sytuacji: gdy obcy podaje się za przyjaciela rodziców 

i prosi o dostanie się do mieszkania oraz sytuacji,  gdy obcy zaczepi na ulicy. 

Oglądamy i analizujemy wspólnie filmy (tzw. Social experiments) na których przedstawione są 

sytuacje, na podstawie których wskazujemy dzieciom, że nie wolno: 



 wpuszczać do domu osoby powołujące się na znajomość z rodzicami (nawet jeśli 

rodzice są w domu - ale w danym momencie są nieosiągalni),  

 przekraczać progu obcego mieszkania (Halloween lub pomoc w przyniesieniu 

zakupów) 

 wchodzić do obcego auta (nawet jeśli osoba powołuje się na znajomość z tatą/mamą 

 wchodzić do zamkniętych pomieszczeń z obcymi dorosłymi (sklep, budka z lodami). 

 

2. Zachowanie w sytuacjach skrajnych 

Nauka zachowania w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem wybuchu, nauka zachowania w 

sytuacji porwaniowej, strach przed ciemnością – jak z nim walczyć? 

Głównym celem zajęć jest przesłanie, iż strach tworzy się w umyśle i jest wytworem wyobraźni 

a nie realnej sytuacji. W tym celu pokazujemy filmy oraz wykonujemy dwie scenki z udziałem 

dzieci, które mają uzmysłowić dzieciom, że są w stanie panować nad irracjonalnym strachem 

(np. przed ciemnością lub zwierzętami). Zajęcia te są rozszerzone o naukę zachowania w 

sytuacji: ataku psa, ugryzienia osy, ukąszenia kleszcza, ataku niedźwiedzia, zatrzymania 

windy, w której się znajdujemy, burzy (nauka obliczania odległości burzy od miejsca, gdzie się 

znajdujemy), pożaru w budynku, alarmu w szkole, pęknięcia lodu na którym stoi dziecko. W 

stworzonych na potrzebę zajęć warunkach ekstremalnych (światło stroboskopowe) dzieci 

zdobywają praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu zachowania się w sytuacjach 

niespodziewanych i wywołujących u dziecka stres takich jak: atak psa, ugryzienie osy, 

ukąszenie kleszcza, zatrzymanie windy między piętrami, znalezienie się na otwartej 

przestrzeni podczas burzy, pożaru w budynku, alarmu w szkole, pęknięcia lodu na 

zamrożonym akwenie wodnym. 

 

3. Pierwsza pomoc 

Teoria i ćwiczenia z pierwszej pomocy przy użyciu fantomów oraz specjalistycznego sprzętu 

do ratowania życia – wizyta ratowników medycznych. Zachowanie w sytuacji, gdy widzimy 

nieprzytomna osobę na ulicy (resuscytacja krążeniowo oddechowa).  

Dzieci dowiadują się o podstawowych zasadach resuscytacji krążeniowo - oddechowej, 

postępowania w sytuacji znalezienia osoby nieprzytomnej - oddychającej i nieoddychającej 

(trening na fantomach!), w praktyce zabezpieczają ranę która pojawiła się na: nodze, dłoni, 

czole i szyi. 

 

4. Wycieczka – podstawowe informacje (teoria i praktyka) 

Przygotowanie do wycieczki – co i jak się pakować do plecaka / co warto wiedzieć przed 

wyruszeniem w podróż? Jak się nie zgubić i co zrobić w sytuacji zgubienia się – nauka 



korzystania z mapy. Nauka składania koszulki w 4 sekundy. Dobór stroju w zależności od 

pory roku.Dzieci uczą się metodologii pakowania plecaka oraz zasad obowiązujących przed 

i po wyjściu w podróż (np. po górach). Na koniec dzieci dowiadują się, co to jest skala mapy 

i co oznaczają poszczególne symbole w opisie mapy oraz jak na mapie Polski oraz 

dowolnego miasta odczytywać ulicę i miejscowość w oparciu o oznaczenia znajdujące się 

na odwrocie mapy. Praca odbywa się  na mapach ogólnych oraz kartograficznych. 

Rozmawiamy o doborze ubrań dostosowanych do różnych pór roku. Dzieci mając do wyboru 

różnorodne ubrania mają za zadanie dopasować je do odpowiedniej pory roku.  

 

5. Elementy survivalu 

„Ziiiimnoooo….” - jak skutecznie chronić organizm przed wyziębieniem? „Piiiić…” – jak radzić 

sobie z brakiem wody w sytuacjach skrajnych. Jak określać kierunki świata nie mając 

kompasu? Jak zbudować szałas i rozpalić ognisko. Omówienie względów bezpieczeństwa 

związanych z rozpalaniem ognia oraz budowa miejsca na nocleg w lesie. 

Na tych zajęciach omawiane są warunki, w których najszybciej dochodzi do wyziębienia 

organizmu. W części praktycznej - dzieci mają za zadanie zaopiekować się osobą w stanie 

hipotermii i nie doprowadzić do krańcowego wyziębienia. Każdy wykonuje sekwencję 

czynności w parze wraz ze swoją koleżanką/kolegą. Dodatkowym utrudnieniem jest 

wykonanie w/w procedury przy całkowitej ciemności z pomocą wyłącznie światła latarki 

(imitacja warunków nocnych).  

 

Powyższe bloki tematyczne obejmują również podstawowe elementy samoobrony, dzięki 

którym dziecko ma możliwość zapoznania się z technikami zapobiegającymi szkodliwe 

konsekwencje ataku przez napastliwym rówieśnikiem lub dorosłym. 

 

Adresatami oferty „Akademia Samodzielności w PWD” są dzieci w wieku 6-18 lat, 

zamieszkujące w dzielnicy Praga Południe. 

 

Zadanie jest finansowane ze środków m.st Warszawy. 

Kontakt z koordynatorem: 

Rafał Miłkowski 691 463 399 

milkowskirafal@gmail.com 

 


