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SYLABUS
I. Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP w placówkach oświatowych

Kierunek studiów

Pedagogika

Forma studiów

-

Profil studiów

praktyczny

dr Tadeusz Graca

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

tg@wsge.edu.pl

E-mail

Rok akademicki

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

studia niestacjonarne

inne I

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium /
warsztaty / laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

-

-

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

Liczba godzin
0

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

0

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

9
przygotowanie do zajęć

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

Inne
…

10
0

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

6

czytanie wskazanej literatury

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

25

Punkty ECTS

1

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami pierwszej pomocy oraz prawami i obowiązkami z nią związanych.
Przygotowanie studentów do samodzielnego wykorzystywania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w praktyce
zawodowej i w życiu. Uświadomienia studentom o ważnych aspektach profilaktyki i zapobiegania wypadkom i chorobom.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

pokaz,, metoda symulacji sytuacyjnej, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych,
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Prezentacja sylabusa przedmiotu

Zapoznanie studentów z sylabusem przedmiotu: omówienie celów procesu uczenia się,
omówienie treści programowych oraz metod ich realizacji, prezentacja efektów uczenia się,
prezentacja i omówienie warunków weryfikacji osiagnięcia przedmiotowych efektów uczenia się
oraz warunków i sposóbów zaliczenia przedmiotu oraz omówienie literatury przedmiotu.

1

2.

Postepowanie w miejscu zdarzenia - zajęcia praktyczne

Analiza wybranych przypadków - (osoba z urazem kręgosłupa, topielec, dziecko, kobieta
ciężarna) - ćwiczenia praktyczne: symulacja sytuacyjna

1

3.

Praktyczne zajęcia z opatrywania złamań i ran

Ćwiczenia z bandażowania w przypadku ran lub urazów kończyn, tułowia lub głowy.

2

4.

Resuscytacja krązeniowo - oddechowa

Ćwiczenia z manekinem Little Ann (fanton) - ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej
pomocy

2

5.

Postępowanie z osobami podejrzanymi o zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne - rodzaje, przyczyny, objawy, postępowanie w przypadkach nagłych.

1

6.

Wybrane zagadnienia dotyczące osób poszkodowanych

Postepowanie w przypadku: porażenia prądem elektrycznym,odmrożenia, tonięcia, napadu
drgawek.

2

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

9

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

PED_W02

rozumie fundamentalne wyzwania i dylematy współczesnej cywilizacji, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące
teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym
oraz społecznym

PED_W03

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących w nich procesach i relacjach między nimi

PED_U03

potrafi formułować, rozwiązywać nietypowe i złożone problemy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą metod, narzędzi, procedur i dobrych praktyk w
odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej (praktyki opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej) także z zastosowaniem
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

PED_U08

potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów a także potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różnorodne opinie i stanowiska oraz przekonywać do tych właściwych i uzasadnionych
naukowo

PED_U11

potrafi współdziałać z innymi w ramach prac zespołowych pełniąc różne role; potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, także w zespołach o
charakterze interdyscyplinarnym

PED_K03

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
pedagogiki, w tym wypełnia zobowiązania społeczne współorganizując działania na rzecz środowiska społecznego

PED_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, przygotowywania się do swojej pracy zawodowej, projektowania i wykonywania działań
pedagogicznych i specjalistycznych związanych z kierunkiem oraz zakresem studiów, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

PED_W02

W1

Student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat praw i obowiązków
związnych z pierwszą pomocą w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym
i wiąże ją z dylematami współczesnego świata

sprawdzian praktyczny, aktywność
merytoryczna

PED_W03

W2

Student posiada, w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu bezpiecznego i
erognomicznego funkcjonowania w strukturach i instytucjach edukacyjnych

sprawdzian praktyczny, aktywność
merytoryczna

PED_K03

U1

Student posiada umiejętności zachowania się w sytuacji niesienia pierwszej pomocy,
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznnych

sprawdzian praktyczny, aktywność
merytoryczna

PED_U08

U2

Student porafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej
pomocy przedlekarskiej w celu analizowania i interpretowania sytuacji w aspekcie
pomocowym

sprawdzian praktyczny, aktywność
merytoryczna

PED_U11

U3

Student potrafi pracować w zespole w czasie sytuacji związanych z koniecznością udzielania
pierwszej pomocy

sprawdzian praktyczny, aktywność
merytoryczna

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne
PED_K03

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
doszkalania się w obszarze pierwszej pomocy przedlekarskiej

aktywność merytoryczna

PED_K06

K2

Student dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia w obszarze reagowania na sytuacje wymagaące
niesienia pomocy

aktywność merytoryczna

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

WYKŁAD

%

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

0 /100
%

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

X

50

X

50

Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
1) Polska Rada Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji 2010. Kraków. http://www.prc.krakow.pl/2010/
2) Nolan JP et al.. Wytyczne resuscytacji 2010. Karków. Www.erc.pl; www.prc.krakow.pl
3) www.szkolenia-bhp24.pl › Darmowe filmy BHP
Literatura uzupełniająca
1) Kremis E. Stępińska J. (2012) Pierwsza pomoc. Warszawa

2) Raczkowski B. (2010). BHP w praktyce. Gdańsk: Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
3) Borowiecki M. (2009). Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa-Łódź: Wyd. Szkolne PWN
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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