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Sylabus

Wstęp
Szkolenie jest realizowane w ramach Porozumienia o współpracy pomiędzy Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji (ORE) a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Wspólna inicjatywa ma
charakter edukacyjny, a celem jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży
o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert
RCB”.
Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest
wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje duże
prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze.
Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych
z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji
centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu monitoruje
sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby
uruchamia Alert.
Pilotaż systemu Alert RCB został uruchomiony w lipcu 2018 roku. Od 12 grudnia 2018 r.
ruszył on w pełnej formie, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne,
która usankcjonowała działanie Alertu RCB. Zważywszy na fakt, że duża grupa dzieci i
młodzieży w Polsce posiada swój telefon komórkowy - według najnowszych badań
prezentowanych przez Survey Sodahead, aż 83% 10-latków, niezbędna jest edukacja uczniów
ze wszystkich grup wiekowych.

Opracowanie szkolenia:
Anna Adamkiewicz, Paweł Majcher, Bożena Wysocka – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Organizacja szkolenia:
Joanna Kulesza – Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodek Rozwoju Edukacji
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A. Adresaci szkolenia
Szkolenie e-lerningowe jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, którzy planują
prowadzenie zajęć dydaktycznych na temat zasad bezpiecznych zachowań podczas
wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz wielkoobszarowych pożarów.
Do informowania o nich wykorzystywany jest nowy system ostrzegania ludności
o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.
B. Zasady rekrutacji
Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl.
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń, uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do
udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-lerningowej ORE
www.e-kursy.ore.edu.pl.
C. Cele szkolenia
Celem głównym szkolenia jest przybliżenie systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach
za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.
Cele szczegółowe:






zapoznanie z podstawowymi zadaniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
przedstawienie zasad ostrzegania ludności przed zagrożeniami za pomocą
wiadomości SMS – Alert RCB;
zapoznanie z katalogiem zagrożeń, w ramach którego będą rozsyłane wiadomości
SMS z ostrzeżeniami;
prezentacja zasad bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych i wielkoobszarowych pożarów;
przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć z uczniami na różnych
etapach edukacji, dotyczących Alertu RCB.

D. Sposób pracy uczestnika i organizacja kursu
Kurs podzielony został na 4 moduły. Uczestnicy kursu zapoznają się z treściami zawartymi
w prezentacjach PowerPoint, filmach oraz scenariuszach zajęć z uczniami. Poszczególne
prezentacje i materiały dostarczają wiedzy na temat systemu ostrzegania przed
zagrożeniami Alert RCB, bezpiecznych zachowań w określonych sytuacjach oraz
podstawowych działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uczestnik może pobrać
prezentacje (w formie pliku pdf), jako pomoc dydaktyczną.
Po zapoznaniu się z treścią modułów uczestnik kursu rozwiązuje test końcowy złożony
z 20 pytań w czasie 30 minut. Do testu można podejść trzykrotnie.
3

Ośrodek Rozwoju Edukacji • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa •
Alert RCB – system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS – III edycja

Na zakończenie szkolenia uczestnicy są proszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
E. Treści kształcenia
W ramach poszczególnych modułów uczestnicy zapoznają się z następującymi
informacjami:
Moduł 1. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – informacja czym jest Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa oraz jakie są jego podstawowe zadania.
Moduł 2. Alert RCB – ostrzeganie ludności – informacja na temat zasad ostrzegania
przed zagrożeniami za pomocą wiadomości SMS.
Moduł 3. Zagrożenia pogodowe, przy których będą rozsyłane wiadomości SMS






„Wichura – jak się przygotować” – zasady bezpiecznych zachowań podczas
silnego wiatru. Jak się ochronić przed wichurą, jak się zachowywać podczas
wichury.
„Burza – jak się zachować” – zasady bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia
burzy.
„Powódź – jak się przygotować” – zasady bezpiecznych zachowań przed
przyjściem ewentualnych podtopień i w trakcie powodzi.
„Pożar – jak reagować ” – zasady bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia
wielkoobszarowego pożaru.

Moduł 4 Scenariusze zajęć dla uczniów




Scenariusz zajęć dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
Scenariusz zajęć dla klas 4-8 szkoły podstawowej.
Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

F. Efekty
Po ukończeniu szkolenia e-learningowego osoba uczestnicząca w kursie będzie:






znała podstawowe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
wiedziała o funkcjonowaniu systemu ostrzegania ludności poprzez wiadomości
SMS,
znała katalog zagrożeń i okoliczności w jakich będą wysyłane wiadomości SMS;
znała bezpieczne zachowania w danej sytuacji zagrożenia;
potrafiła skutecznie przekazać te informacje uczniom.
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G. Czas trwania szkolenia
Szkolenie e-learningowe będzie realizowane od 1 do 26 sierpnia 2019 r. Nabór jest ciągły
i zostanie zakończony 25 sierpnia 2019 r. Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w
wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia. Orientacyjny czas na pracę
własną osób biorących udział w kursie, to 2 godziny lekcyjne.
H. Kryteria oceniania i warunki ukończenia kursu
Aby pomyślnie ukończyć szkolenie należy do 26 sierpnia 2019 do godz. 23:55 wypełnić
test kończący i uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi, czyli 15 z 20 punktów
możliwych. Informację zwrotną o zaliczeniu testu uczestnicy otrzymają poprzez
platformę e-learningową.
Po 31 sierpnia 2019 uczestnicy, którzy spełnili powyższe warunki otrzymają
Zaświadczenie. Zaświadczenie będzie dostępne na platformie www.szkolenia.ore.edu.pl
z możliwością pobrania i samodzielnego wydruku.
I. Wsparcie w trakcie szkolenia
Kierownik kursu: Joanna Kulesza
Moderator kursu: Joanna Kulesza, Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE:
joanna.kulesza@ore.edu.pl
Opieka merytoryczna: Paweł Majcher – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Wsparcie techniczne: Zespół Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE:
wrkk-tech@ore.edu.pl
J. Narzędzia stosowane podczas szkolenia
 Platform e-learningowa on-line;
 Edytor tekstu;
 Poczta elektroniczna;
 Przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (minimum wersja 58.0),
Chrome (minimum wersja 64.0);
 Przeglądarka dokumentów pdf (np. Acrobat Reader, itp.);
 Dowolna przeglądarka plików graficznych.
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