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Zajęcia stacjonarne oraz na platformie Clickmeeting: 

• Prowadzimy szkolenie metodą pogadanki, dyskusji z prezentacją 

materiałów audio-video oraz praktycznych ćwiczeń 

wykonywanych przez szkolonych (z ograniczeniami 

wynikającymi z zajęć online – w przypadku szkolenia 

Clickmeeting); 

• Na koniec zajęć rozwiązujemy wspólnie interaktywny test 

sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności; 

• Używamy narzędzi pedagogicznych, które pomagają skupić 

uwagę uczniów; 

• Dajemy dzieciom możliwość podzielenia się swoimi poglądami  

i doświadczeniami, aby wspólnie wyciągnąć wnioski; 

• Przy pomocy inscenizacji doskonalimy umiejętność wzywania 

pomocy; 

• Zapewniamy metodyczny i bezpieczny sposób prowadzenia 

zajęć! 

Proponowany zakres szkolenia: 

• Ocena niebezpieczeństwa na postawienia wyglądu dorosłego – częste złudzenia  

• Tajemnicze hasło – trick weryfikujący zaufane osoby 

• Zachowanie w sytuacji zgubienia się - reguła STOP 

• Reagowanie na podejrzaną paczkę 

• Metodyka postępowania w sytuacjach: 

o zaczadzenia 

o oparzenia 

o porażenia prądem 

o ataku psa 

o ataku niedźwiedzia (na szlaku) 

o burzy 

o pożaru 

• Numer 112 – właściwe wezwanie pomocy 

• Zachowanie w sytuacji wejścia na teren szkoły osoby z ostrym narzędziem lub bronią  

(dla klas V-VIII)  

• Bezpieczeństwo w sieci – czego nie umieszczać na swoim profilu? (dla klas V-VIII) 

 



 

 

 

 

 

 

Wybrane rekomendacje z obszaru szkoleń 

Pozostałe rekomendacje i referencje dostępne na Państwa życzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Przemysław Jakóbczyk – trener 

Założyciel Fundacji Akademia Samodzielności, w ramach której 

przygotował innowacyjny program szkoleń dla dzieci na temat szeroko 

pojętej samodzielności i bezpieczeństwa.  

Autor beletrystycznych książek dla dzieci i młodzieży z obszaru 

bezpieczeństwa i technik survivalowych: „Księga samodzielności czyli 

przygody Zuzy na bezludnej wyspie - tom I" oraz „Księga samodzielności 

czyli Zuza w tarapatach - tom II". Autor pierwszej w Polsce gry memory 

dla dzieci pt. "Młody odkrywca - karty samodzielności" obejmującej swą 

tematyką sztukę przetrwania. Absolwent kierunku rehabilitacja ruchowa  

na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.  

Ukończył Międzynarodową Szkołę Managerów oraz Wyższą Szkołę 

Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego (studia MBA  

dla Wyższej Kadry Medycznej) w Warszawie. Na co dzień zajmuje się 

szkoleniem dzieci i młodzieży z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa, 

survivalu, pierwszej pomocy oraz samoobrony. Organizator „zielonych 

szkół”, klasowych wyjazdów integracyjnych oraz obozów letnich  

i zimowych 

Sposób zgłoszenia i płatności: 

• Po przesłaniu do biura wiadomości ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa ustalamy termin szkolenia 

i wystawiamy fakturę Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 14 dni 

• Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w szkoleniu 

• Zapisy, płatności, pytania: 

Aneta Kubacka (Dyrektor biura szkolenia) 

e-mail: szkolenia@safetyproject.edu.pl tel. 574 800 166 

 

 

Zachęcamy do kontaktu i modyfikacji propozycji. 

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do sprawdzenia jakości naszych szkoleń  

– istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnego kursu próbnego. 

 

Portfolio naszej firmy znajduje się na kolejnych stronach. 

Sylwetka trenera 

mailto:szkolenia@safetyproject.edu.pl


 

 

 

Misja firmy 

 

Misją firmy SAFETY PROJECT jest świadczenie profesjonalnych i dostosowanych  

do indywidualnych potrzeb usług szkoleniowych i doradczych w obszarze bezpieczeństwa  

i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków 

użyteczności publicznej. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości realizowanym projektom, 

opierając naszą działalność na wieloletnim doświadczeniu zawodowym trenerów oraz łączeniu 

naukowego i praktycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu 

bezpieczeństwa i komunikacji. 

Realizujemy 
 

• szkolenia (antyterrorystyczne, antynapadowe, obronne, z prowadzenia negocjacji  

kryzysowych itd.) – również w trybie online; 

• ćwiczenia antyterrorystyczne i z obszaru zarządzania kryzysowego;  

• audyty bezpieczeństwa i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa; 

• oceny podatności obiektów na zamach terrorystyczny;  

• plany ochrony w tym dla obiektów (obowiązkowej ochrony, szczególnej ochrony, 

Infrastruktury Krytycznej, kultury i zabytków); 

• załączniki antyterrorystyczne do planów ochrony;  

• inne projekty z obszaru bezpieczeństwa i komunikacji kryzysowej. 

 

Jesteśmy pomysłodawcą oraz organizatorem największego w Polsce  

Kongresu Antyterrorystycznego – SAFE PLACE. 

 

 

 

Zapraszamy również do bezpłatnego dostępu do prowadzonego przez nas na platformie YouTube 

kanału wiedzy o bezpieczeństwie — Project Safe-TY.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ_j1oCxizzqagU8hLX6SNg
https://www.safeplace.edu.pl

