Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu
ul. X- lecia PL 19-21
68-100 Żagań

PROGRAM INNOWACJI
PEDAGOGICZNEJ
„POZNAJEMY SŁUŻBY MUNDUROWE
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”
(2015/2016)
Dla wychowanków grup wychowawczych z niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu lekkim i umiarkowanym

Opracowanie :
mgr Joanna Trzuskawska
mgr Justyna Kamieniecka
mgr Piotr Twardosz

Opis innowacji :
Bezpieczeństwo jest najwyższą potrzebą i wartością narodu polskiego oraz głównym celem
działania państwa, dlatego też zajęcia edukacyjne mające na celu przygotowanie człowieka jako
jednostki do życia w zbiorowości ludzkiej, w sytuacjach jego zagrożenia, bez względu na
wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej jest tak ważnym elementem
kształcenia. Wychowanie w patriotyzmie, znajomość wartości proobronnych są ważnym elementem
procesu edukacji młodzieży. Świadomość życia pełnego zagrożeń wynikających, z różnych sytuacji
niebezpiecznych, umiejętności radzenia sobie w trudnych etapach życia ludzkiego jest podstawą i
obowiązkiem wychowania polskiej młodzieży. To właśnie zakłada edukacja dla bezpieczeństwa.
Jednym z konstytucyjnych obowiązków Rzeczpospolitej Polski jest zapewnienie obywatelom
bezpieczeństwa. Państwo dąży do realizacji tego zadania m.in. poprzez aktywny udział w systemie
bezpieczeństwa narodowego. To właśnie polskie służby mundurowe są odpowiedzialne za
zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Bezpieczeństwo daje poczucie pewności istnienia
i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest jedną z podstawowych potrzeb
człowieka. Jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, a także podstawową potrzebą
państw i systemów międzynarodowych. Zarówno człowiek, grupa społeczna, jak i państwo, starają
się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną.
Program ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, rozbudzenie i
poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania.
Zainteresowany pracą uczeń będzie mógł wykorzystać swą pasję do rozwiązywania ciekawych
zagadnień z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, znajomości służb mundurowych w Polsce.
Program ten daje szansę bliższego poznania poszczególnych zawodów służb mundurowych. To
właśnie uczniowie, młodzi ludzie są bacznymi obserwatorami w dostrzeganiu prawidłowego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie pracując w parach, w grupach, będą

wyszukiwali i selekcjonowali informacje w różnych źródłach zgodnie z podanym tematem.
Innowacja skierowana jest do uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim i
umiarkowanym. Innowacja prowadzona będzie w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta
Nauczyciela, 2 godziny tygodniowo.

Miejsce realizacji :
·

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Żaganiu

Czas realizacji:
·

rok szkolny 2015/2016, spotkania będą się odbywać 2 razy w miesiącu po 2 godziny

Grupa docelowa :
·

wychowankowie grup wychowawczych o niepełnosprawności intelektualnej w

stopniu lekkim i umiarkowanym
Realizatorzy :
·

mgr Joanna Trzuskawska, nauczyciel kontraktowy, wychowawca grup wychowawczych

·

mgr Piotr Twardosz, nauczyciel kontraktowy, wychowawca grup wychowawczych

·

mgr Justyna Kamieniecka, nauczyciel kontraktowy, wychowawca grup wychowawczych

Cel ogólny :
·

Zapoznanie wychowanków grup wychowawczych ze znaczeniem i funkcją służb
mundurowych w życiu społecznym człowieka.

Cele szczegółowe :
Wychowanek :
·

kształcenie postawy obywatelskiej, patriotycznej, prospołecznej,

·

wdrażanie dyscypliny pracy, uczciwości,

·

kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i mienia,

·

upowszechnianie i uczenie się zachowań bezpiecznych,

·

kształtowanie pożądanych, proobronnych postaw obywatelskich,

·

znajomość numerów alarmowych : 997,998,999,112

·

znajomość pojęć : służby mundurowe, rodzaje służb mundurowych, znacznie i rola służb
mundurowych,

·

zapoznanie z zawodem : Policjant, Strażak, Żołnierz, Strażnik Leśny, Strażnik Miejski,
Strażnik Ochrony Kolei, Ratownik Medyczny, Strażnik Celny, Strażnik Więzienny

Formy realizacji :
·

wycieczki,

·

pogadanki,

·

filmy edukacyjne,

·

konkursy plastyczne,

·

spotkania z przedstawicielami służ mundurowych,

·

prezentacje multimedialne,

Ewaluacja :
Ewaluacja programu dokonana zostanie po zrealizowaniu całego bloku. Zamierzamy prowadzić
obserwacje, przeprowadzać ankiety wśród uczniów na temat zainteresowania daną innowacją.
Naszym zadaniem będzie wzbudzanie zainteresowania uczniów służbami mundurowymi. W tym
celu wykorzystamy różnorodne materiały do pracy, m.in. prezentacje multimedialne, filmy,
wycieczki, pogadanki, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych.
Badania o ewaluacji będą przeprowadzone poprzez obserwację uczniów podczas zajęć, rozmowę z
wychowankami na temat nabytej wiedzy z zajęć, ich zainteresowanie lub ich brak.
Efekty realizacji :
Wychowanek :
·

dba o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach zagrożeń,

·

przejawia postawę obywatelską, patriotyczną, prospołeczną,

·

zna numery alarmowe : 997, 998, 999, 112,

·

zna pojęcie : służby mundurowe, rodzaje służb mundurowych, znacznie i rola służb
mundurowych,

·

zapoznanie z zawodem : Policjant, Strażak, Żołnierz, Strażnik Leśny, Strażnik Miejski,
Strażnik Ochrony Kolei, Ratownik Medyczny, Straż Celna, Strażnik Więzienny,

·

zna podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych i
umie wykorzystać je w praktyce,

·

umie zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym potrzebującym na wypadek zagrożeń życia i
zdrowia, w sytuacji kryzysowych,

Harmonogram spotkań :
Termin realizacji :

Formy realizacji:

Wrzesień

·
·

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.
Konkurs plastyczny ,,Policjant lub Policjantka”

Październik

·
·

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.
Konkurs plastyczny ,,Strażak” .

Listopad

·
·

Wycieczka do Komendy Straży Miejskiej w Żaganiu.
Konkurs plastyczny ,,Strażnik Miejski”.

Grudzień

·
·

Zajęcia edukacyjne – Znaczenie i rola Służby Celnej.
Spotkanie ze Strażnikiem Celnym.

Styczeń

·
·

Zajęcia edukacyjne – Znaczenie i rola Ratownictwa Medycznego.
Spotkanie z Ratownikiem Medycznym.

Luty

·
·

Zajęcia edukacyjne – Znaczenie i rola Służby Więziennej.
Spotkanie z Strażnikiem Więziennym.

Marzec

·
·

Wycieczka do Państwowego Nadleśnictwa w Żaganiu.
Konkurs plastyczny ,,Straż leśna”

Kwiecień

·
·

Wycieczka do Centrum Tradycji Wojsk Pancernych w Żaganiu.
Konkurs plastyczny ,,Wojsko polskie”.

Maj

·
·

Zwiedzanie Polskiej Kolei Państwowej w Żaganiu.
Zajęcia edukacyjne – Znaczenie i rola Strażnika Ochrony Kolei.

Czerwiec

·
·

Podsumowanie wiedzy na temat wszystkich służb mundurowych.
Quiz wiedzy na temat służ mundurowych.

