URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW
Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na
odległość na terenach wiejskich” poświecony jest e-learningowi, który pozwala na samodzielną naukę
w Centrach Kształcenia utworzonych na terenach wiejskich.
E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową
przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów elektronicznych,
skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim
specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dziś możliwa i dostępna dla każdego, w niemal każdym
miejscu (wystarczy komputer z dostępem do Internetu) i w dowolnym czasie.
Tematyka i zakres dostępnych szkoleń:
a) Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe, w tym m.in.:
• podstawowe szkolenia teoretyczne dla ratowników OSP,
• pierwsza pomoc przedmedyczna,
• zasady postępowania w wypadku zagrożenia klęską żywiołową lub katastrofą,
• eliminowanie możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych.
b) Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej, w tym m.in.:
• pojęcie pieniądza – obrót, transakcje, instytucje, produkty finansowe,
• zasady bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
• zasady korzystania z banków internetowych,
• korzystanie z konta elektronicznego – ćwiczenia praktyczne.
c) Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej, w tym m.in.:
• opakowania jednostkowe i transportowe produktów spożywczych,
• odpady, recykling i ochrona środowiska w opakowalnictwie,
• ocena jakości, wymogi, oznakowanie opakowań,
• system wspomagania doboru opakowań.
d) Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych, w tym
m.in.:
• tworzenie i prowadzenie świetlic wiejskich oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• metodykę pracy wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych,
• rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych - programy profilaktyczne.
e) Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie, w tym m.in.:
• ekonomika i finanse gospodarstw,
• wspólna polityka rolna unii europejskiej,
• produkty ekologiczne i regionalne,
• planowanie, produkcja, logistyka, organizacja, marketing w rolnictwie,
• ubezpieczenia gospodarcze, podatki i kredyty w rolnictwie,
• ergonomia – dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych człowieka i BHP w
rolnictwie,
• restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego,
• kalkulacje – dochodu, wartości dodanej, nadwyżki bezpośredniej.
f) Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym m.in.:
• dotacje dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność na terenach wiejskich,
• tworzenie, działalność i rodzaje spółdzielni w warunkach wiejskich,
• nieruchomości wiejskie – nabywanie, zbywanie i podział,
• dziedziczenie w warunkach wiejskich.
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g) Informatyka i języki obce, w tym m.in.:
• pakiet biurowy w biznesie,
• obsługa systemu Linux,
• tworzenie stron internetowych,
• wirtualny e-handel,
• grafika menedżerska i prezentacyjna,
• użytkowanie komputerów,
• język angielski dla początkujących,
• język niemiecki dla początkujących,
• język niemiecki dla średniozaawansowanych.
W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz firmą „OPTOLAND” opracowany został program
szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie
internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych
wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP
może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy
OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy
– ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu.
W tym celu wystarczy w komputerze podłączonym do Internetu uruchomić dowolną przeglądarkę
internetową i w pasku adresowym wpisać adres www.platforma.wint.pl. Po pojawieniu się ekranu
startowego platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się” w okienku „KOD” należy wpisać
ośmiocyfrowy kod swojej OSP uzyskany z Zarządu właściwego Oddziału Gminnego i nacisnąć
„ENTER”. W przypadku podległości OSP pod Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, otrzymują one
kod z tego Zarządu.
Sposób pozyskania kodów przez Zarządy pokazano w końcowej części niniejszej informacji.
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Otwiera się okno „Zaloguj się”. Jeśli wchodzimy na platformę po raz pierwszy, naciskamy
odnośnik „Rejestracja”.

Wypełniamy wyświetlony formularz.
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Zwrotnie, w e-mailu, otrzymamy swój indywidualny login i hasło niezbędne do korzystania
z platformy, które wpisujemy w panelu logowania.

Jeśli wchodzimy na platformę po raz kolejny, wpisujemy KOD i naciskamy „ENTER”. Po
pojawieniu się okienka logowania wpisujemy login i hasło jakie otrzymaliśmy mailem podczas pierwszej
rejestracji na platformę.
Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone są w dziale „IV. Zwiększenie odporności
lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe”.
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Na obecnym szkoleniu strażaków ratowników OSP będą do opracowania następujące zagadnienia
z w/w działu:
a) Pierwsza pomoc przedmedyczna:
1. Ocena sytuacji, pierwsza pomoc.
2. Nagłe zatrzymanie krążenia.
3. Nagłe stany zagrożenia zdrowotnego.
4. Postępowanie z poszkodowanym po urazie.
5. Sytuacje związane z działaniem temperatury.
6. Utonięcia.
7. Zatrucia w środowisku wiejskim.
8. Użądlenia.
9. Psychologiczne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
10. Apteczka pierwszej pomocy.
b) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w działaniach OSP:
1. Istota BHP i podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo i higiena służby w obiektach OSP.
3. Wyposażenie strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.
4. Zabezpieczenie medyczne strażaków.
5. Zagrożenia wypadkowe i bezpieczeństwo.
c) Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I:
1. Organizacja OSP.
2. Służba wewnętrzna. Musztra.
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
4. Drabiny pożarnicze.
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
6. Proces spalania a pożar.
7. Zadania strażaków w zastępie.
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
9. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
d) Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II:
1. Organizacja ochrony ludności.
2. Rozwój pożaru.
3. Taktyka gaszenia pożarów.
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie zdarzeń chemiczno –
ekologicznych.
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Dla strażaków ochotników dostępne są wszystkie szkolenia dostępne na platformie, także te
z dziedzin nie związanych z pożarnictwem.
Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do skorzystania z możliwości poszerzenia swojej wiedzy
z wykorzystaniem szkoleń na odległość.
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