
Wybieraj numer alarmowy 112 świadomie!

Blok zajęć, które mogą być realizowane w klubach seniora,  
dziennych domach pobytu dla seniorów czy w ramach zajęć  
dodatkowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 Uczestnik zajęć:
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
DLA SENIORÓW 65+

WYBIERAJ
ŚWIADOMIE

TEMAT

CEL
 
  

  

METODY

1  Wybieraj świadomie 112

Potrafi podać numer telefonu alarmowego w Polsce i wie,  
że jest to numer ogólnoeuropejski.
Potrafi wyjaśnić, co to jest System Powiadamiania Ratunkowego 
i w jaki sposób funkcjonuje w Polsce.
Posiada wiedzę na temat kar przewidzianych za nieuzasadnione 
blokowanie numeru alarmowego.
Potrafi określić, które sytuacje są alarmowe, a które nie 
wymagają interwencji pod numerem 112.
Potrafi przyporządkować określone sytuacje alarmowe do 
odpowiednich służb, które się nimi zajmują i określić ich 
podstawowe kompetencje w tym zakresie.
Potrafi określić, gdzie szukać pomocy w sytuacjach 
niealarmowych, które nie wymagają natychmiastowej 
interwencji.
Potrafi dokonać zgłoszenia zdarzenia pod numerem alarmowym 
112 zgodnie ze schematem prawidłowego zgłaszania.
Potrafi określić warunki sprawnego przeprowadzenia zgłoszenia 
pod numerem alarmowym.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



METODY
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Podające: opis, wyjaśnienie, prezentacja power point.
Poszukujące: rozmowa, zadania inspirujące, 
Praktyczne: samodzielnych doświadczeń.
Ekspresyjna: odgrywanie ról.

Praca indywidualna.
Praca w mniejszych grupach.
Praca z całą grupą.

Znajomość ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112  
i umiejętność samodzielnego zgłoszenia zdarzenia alarmowego 
zgodnie ze schematem prawidłowego zgłaszania.
Wiedza na temat, jak działa System Powiadamiania 
Ratunkowego w Polsce.
Umiejętność określenia, które zdarzenia i sytuacje są alarmowe 
i wymagają zgłoszenia pod numerem alarmowym 112.
Umiejętność rozpoznania rodzajów zdarzeń alarmowych  
i służb, które w tej sytuacji powinny udzielić pomocy, zgodnie 
z wykonywaną przez nie pracą: ratownictwo medyczne, straż 
pożarna, policja.
Wiedza, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy w sytuacjach 
niealarmowych, nie wymagających pilnej interwencji. 
Wiedza na temat prawnych konsekwencji nieuzasadnionego 
blokowaniem linii numeru alarmowego.
Wiedza, jakie są warunki tzw. sprawnego zgłoszenia.

Prezentacja power point do wyświetlenia z rzutnika 
multimedialnego, dotycząca Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego w Polsce, w tym pracy Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego i pracy Operatorów Numerów Alarmowych.
Prezentacja power point do wyświetlenia z rzutnika 
multimedialnego lub plakat ze schematem prawidłowego 
zgłaszania zdarzenia pod numerem alarmowym 112.
Prezentacja power point do wyświetlenia z rzutnika 
multimedialnego, dotycząca właściwego określania adresu 
zdarzenia i informacji, które mogą usprawnić dotarcie służb  
na miejsce.
Wycinki z gazet, wydruki artykułów z Internetu, ilustracje 
przedstawiające różne kategorie zdarzeń alarmowych, które 
rzeczywiście się wydarzyły.
Ilustracje przedstawiające pojazdy uprzywilejowane: ambulans, 
wóz strażacki, wóz policyjny.
Kartki, które zawierają informacje, jakie należy udzielić  
w trakcie dokonywania zgłoszenia pod numerem alarmowym 
112 wg prawidłowego schematu, w formie tzw. rozsypanki 
umieszczonej w kopercie.
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Kartki zawierające opisane hasłowo różne kategorie zdarzeń, 
wymagające zgłoszenia pod numerem 112 i dopasowane do wieku 
uczestników zajęć, czyli potencjalnie najczęściej zgłaszane przez 
seniorów (ustalone wcześniej wspólnie przez uczestników zajęć).
Ćwiczenia w parach: symulacja rozmowy z Operatorem Numerów 
Alarmowych – jakie informacje są potrzebne w trakcie zgłoszenia,  
a jakie informacje są zbędne.
Karty pracy indywidualnej.
Pogadanka na temat I. C. E.

Przywitanie prowadzącego z uczestnikami zajęć. Zainicjowanie 
rozmowy na temat numerów alarmowych w Polsce, która ma 
na celu zbadanie poziomu wiedzy kursantów w tym temacie. 
Poruszenie tematu, jakie zdarzenia najczęściej są wg uczestników 
zgłaszane przez seniorów pod numerem 112.

Prowadzący prezentuje za pomocą rzutnika multimedialnego 
materiały dotyczące Sytemu, Powiadamiania Ratunkowego w Polsce 
i schematu jego funkcjonowania.
W trakcie prezentacji prowadzący omawia i poszerza wyświetlane 
treści.

Prowadzący za pomocą rzutnika multimedialnego prezentuje 
materiały dotyczące warunków tzw. sprawnego zgłoszenia:
a) zgłaszanie osobiście z miejsca zdarzenia, jeśli pozwala na to  
    sytuacja,
b) ponowne połączenie z numerem 112, gdy w oczekiwaniu  
    na służby sytuacja uległa zmianie,
c) wyłączanie odbiorników rtv w mieszkaniu/domu,  
    zapewniające właściwe warunki do telefonicznego  
    przekazania zgłoszenia;

Prowadzący, za pomocą rzutnika, wyświetla wykresy dotyczące 
statystyk zgłoszeń fałszywych oraz nieuzasadnionych (publikowane 
w Internecie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji) i omawia przyczyny i konsekwencje prawne 
blokowania numeru alarmowego 112.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.

2.

3.

4.

    

8.

9.
10.

11.
12.

www.numer112.pl
www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112

120 minut/możliwość podzielenia zajęć na części

ŹRÓDŁO TREŚCI  
I MATERIAŁÓW  
MERYTORYCZNYCH 

SUGEROWANY  
CZAS ZAJĘĆ



Prowadzący przedstawia, za pomocą rzutnika multimedialnego  
lub plakatu, schemat prawidłowego zgłoszenia pod numerem 112  
i objaśnia jego poszczególne składowe.

Uczestnicy zajęć dzieleni są na grupy 3 - 4 osobowe, losowo 
otrzymują przygotowane wcześniej wycinki z gazet, wydruki  
z Internetu, ilustracje przedstawiające różne kategorie zdarzeń 
alarmowych. Zadaniem uczestników jest zastanowienie się, jakie 
dokładnie zdarzenia przedstawiają otrzymane materiały, które 
służby powinny brać udział w interwencji, jaka dokładnie pomoc 
była potrzebna i czy można było zapobiec tym sytuacjom.

Prowadzący na tablicy umieszcza ilustracje z trzema służbami 
w różnych konfiguracjach: ambulans, wóz strażacki, radiowóz, 
ambulans + wóz strażacki, ambulans + radiowóz, radiowóz + 
wóz strażacki, ambulans + wóz strażacki + radiowóz i wydaje 
polecenie, aby każda grupa przyporządkowała swoje materiały 
do odpowiedniej kategorii. Prowadzący umieszcza materiał 
grup na tablicy. Po zakończeniu zadania wspólnie omawiane są 
poszczególne zbiory, które powstały.

Prowadzący rozdaje uczestnikom karty pracy indywidulanej  
z kilkoma krótkimi zadaniami dotyczącymi m.in. warunków tzw. 
sprawnego zgłaszania czy prawidłowego określenia lokalizacji 
zdarzenia.

Uczestnicy ponownie są dzieleni na grupy, ale w innym składzie, 
niż przy wcześniejszym zadaniu. Każda grupa otrzymuje w kopercie 
tzw. rozsypankę składającą się z pojedynczych kartek, na których 
znajdują się kolejne sekwencje schematu prawidłowego zgłoszenia 
zdarzenia pod numerem 112. Prowadzący wydaje polecenie, aby 
każda grupa odtworzyła/ułożyła schemat w oparciu o to, co udało 
im się zapamiętać z wcześniejszej prezentacji na ten temat. 

Po utrwaleniu sekwencji schematu prawidłowego zgłaszania pod 
numerem alarmowym, prowadzący wydaje polecenie dobrania się  
w pary, w których jeden z uczestników zajęć będzie operatorem,  
a drugi osobą zgłaszającą (wraz ze zamianą ról, tak, aby każdy 
kursant był i operatorem i zgłaszającym). Prowadzący następnie 
rozdaje „zgłaszającym” kartki z opisami poszczególnych zdarzeń  
i prosi o  przećwiczenie przebiegu zgłoszenia wg schematu, z którym 
się wcześniej zapoznali. 

Pogadanka na temat I. C. E., wyjaśnienie zasad funkcjonowania tego 
oznaczenia i korzyści, jakie ze sobą niesie.
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PRACA INDYWIDUALNA  
PO ZAJĘCIACH

Integralną częścią zajęć jest praca indywidualna po odbyciu kursu:
- przeprowadzenie rozmowy z domownikami, członkami rodziny  
  na temat numeru alarmowego 112
- prośba o umieszczenie w swoich telefonach oznaczeń osób, 
   z którymi należy się skontaktować w nagłych sytuacjach     
   (międzynarodowe oznaczenie I. C. E.= In Case of Emergency,  
   czyli „w przypadku nagłego zdarzenia”).

„Internetowa kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca  
numeru alarmowego 112”,  realizowana przez Fundację ICAD  
w partnerstwie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności  
ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata  
2014-2020”.


