Program edukacyjny „Proobronni-Terytorialni”

1. Opis projektu
Program edukacyjny „Proobronni – Terytorialni” skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących klasy mundurowe w Polsce. Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie,
otrzymają zestaw edukacyjny zgodny z minimum programowym w ramach innowacyjnych
programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. Tematyka programu jest
również kompatybilna z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja
Wojskowa”, który został wdrożony w 2017 roku dla szkół zakwalifikowanych do prowadzonego przez
Ministerstwo Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Materiały te są także spójne
z programem szkolenia wykorzystywanym przez członków organizacji pozarządowych.
Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod
kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu
z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony
w całej Polsce.
Nauczyciele mogą zgłaszać placówki do udziału w projekcie poprzez stronę internetową programu
www.proobronni-terytorialni.pl. Po dokonaniu zgłoszenia organizator wysyła do szkoły zestaw
edukacyjny z materiałami do realizacji zajęć edukacyjnych. W oparciu o materiały nauczyciele mogą
przeprowadzić zajęcia edukacyjne wśród uczniów klas mundurowych.
Zestaw edukacyjny posiada 24. scenariusze lekcji w następujących obszarach: szkolenie strzeleckie,
rozpoznanie i armie innych państw, obrona przed bronią masowego rażenia i powszechna obrona
przeciwlotnicza, ochrona i obrona obiektów, szkolenie medyczne, taktyka. Materiały są opracowane
i wyprodukowane w taki sposób, aby nauczyciele mogli je wykorzystywać wielokrotnie, również po
zakończeniu trwania programu. W ramach programu dostępnych jest 500 zestawów, obowiązuje
kolejność zgłoszeń. W zestawach zostanie rozdystrybuowanych 45.000 książeczek edukacyjnych –
„Kompendium wiedzy dla uczniów klas mundurowych”.
W ramach programu realizowany jest konkurs, który polega na zorganizowaniu przez uczniów
wydarzenia społecznego i nagrania z niego filmu, który wraz z opisem jest zgłaszany jako praca
konkursowa. Wydarzenie powinno promować postawy patriotyczne, działania proobronne, tradycję
narodową itp. Może mieć dowolną formę np. szkolenie proobronne, wykład edukacyjny,
przedstawienia lub wystawy promującej ważne postacie i wydarzenia z dziejów Polski. Do wygrania
przewidziane jest 5 szkoleń strzeleckich dla pięciu najlepszych klas oraz 200 opasek uciskowych dla
20 najlepszych klas.
Program potrwa do 20 grudnia 2017 r. Prace konkursowe można zgłaszać przez stronę programu
w terminie od 20.10. do 20.11.2017 r.

2. Adresaci



Nauczyciele klas mundurowych.
Uczniowie klas mundurowych.

3. Organizator i partnerzy

Patronat honorowy

Nadzór merytoryczny

Biuro do Spraw Proobronnych MON

Przedsięwzięcie jest finansowane ze
środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Organizator
Stowarzyszenie obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod
bronią – jest organizacją szkolącą dorosłych Polaków w zakresie szeroko pojętej
wojskowości. Działamy na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej
Rzeczypospolitej Polskiej. FIA jest katalizatorem przyswajania wiedzy i umiejętności
w zakresie szeroko pojętej wojskowości oraz pełni rolę wychowawczą.
Celem działalności metodycznej jest doskonalenie umiejętności kadry dydaktycznej i instruktorskiej,
którą FIA realizuje w oparciu o specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne oraz autorskie
opracowania konspektów zajęć, zagadnień szkoleniowych i instrukcji.
Bardzo ważnym zagadnieniem prowadzonym przez FIA są szkolenia unitarne organizowane dla
uczniów klas mundurowych, dające im podstawy wiedzy i procedur działania niezbędnych na obranej
przez tych młodych ludzi ścieżce związanej z wojskowością.
Więcej informacji: www.fia.com.pl, www.facebook.com/Stowarzyszenie.FIA

4. Zestaw edukacyjny.
Zestaw zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiał dydaktyczny dla nauczyciela z 24 scenariuszami lekcji - ponad 100 stron.
Kompendium wiedzy dla uczniów - książeczka edukacyjna w formacie A5 - 40 stron.
24 prezentacje multimedialne do przeprowadzenia lekcji.
10 plakatów edukacyjnych - format B2.
Dyplom potwierdzający udział szkoły i nauczyciela w programie.
Płytę DVD z materiałami w wersji elektronicznej.

Scenariusze lekcji zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić nauczycielom prowadzenie lekcji
w poszczególnych obszarach bez względu na ich kompetencje w danym obszarze tematycznym. Do
każdego scenariusza lekcji dołączona jest prezentacja multimedialna do wykorzystania w trakcie lekcji
oraz materiał merytoryczny, w oparciu o który nauczyciel może zdobyć potrzebną wiedzę w danym
temacie lekcyjnym.
W ramach programu dostępnych jest 500 zestawów edukacyjnych, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z regulaminem programu jedna szkoła może zamówić jeden zestaw edukacyjny.
Co zrobić, jeśli chce korzystać z niego więcej niż jeden nauczyciel? Po pierwsze zadbaliśmy o to, aby
„Kompendium wiedzy dla uczniów” starczyło dla każdego ucznia klas mundurowych w danej szkole –
zamawiając zestaw przedstawiciel szkoły podał liczbę uczniów. Po drugie na płycie DVD w zestawie
znajdują się wszystkie lekcje w osobnych katalogach, a w nich elektroniczne wersje scenariuszy
i materiałów merytorycznych wraz z multimedialnymi prezentacjami oraz dodatkowymi materiałami
do wydruku dla uczniów przed zajęciami (np. test, karta pracy ucznia). Dzięki temu kilku nauczycieli
może korzystać z jednego zestawu.
Dostępne są następujące tematy zajęć:
1. Przeznaczenie, charakterystyka oraz ogólna budowa broni strzeleckiej i amunicji.
2. Bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią. Aktualne regulacje prawne dotyczące posiadania
broni.
3. Podstawowe pojęcia z zakresu balistyki i teorii strzału.
4. Możliwości aktywnego rozwijania umiejętności strzeleckich w klubach sportowych oraz
ogólne warunki korzystania ze strzelnic sportowych i wojskowych.
5. Rozpoznanie – rodzaje, cel i zadania. Sposoby rozpoznania obiektów.
6. Posterunek obserwacyjny. Szkice terenu, notatki i meldunki.
7. Struktury organizacyjne i zasadnicze uzbrojenie pododdziałów innych państw.
8. Podział i charakterystyka broni masowego rażenia (BMR).
9. Podział i charakterystyka toksycznych środków przemysłowych (TSP).
10. Przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia.
11. Przedsięwzięcia Obrony Przeciwlotniczej.
12. Alarmowanie i reakcje w ramach Obrony Przeciwlotniczej (OPL).

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Indywidualne i zastępcze środki ochrony przed skażeniami. Środki zapalające.
Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów, rodzaje zagrożeń osób i mienia.
Zatrzymanie i kontrola osób i pojazdów.
Środki przymusu bezpośredniego, zasady użycia broni palnej.
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
Pierwsza pomoc w życiu codziennym.
Normy podstawowych parametrów życiowych człowieka, podstawowe czynności ratujące
życie, lokalizacja placówek Służb Ratowniczych.
Udzielanie pierwszej pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zawartość cywilnej
apteczki podręcznej.
Pomoc medyczna w rejonie działań zbrojnych.
Wzywanie pomocy medycznej i pojazdów ewakuacyjnych w rejonie objętym działaniami
zbrojnymi.
Podstawy wiedzy z taktyki. Działania taktyczne w składzie sekcji, zespołu i drużyny
Organizacja i uzbrojenie wybranych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Obowiązki żołnierza
w walce.

Kontakt:
Karol Bandurski
Prezes Stowarzyszenia FIA
tel. 534 680 156
e-mail: program@fia.com.pl

