
Raport specjalny

Potrzeba dostosowania form przekazu 
treści nauczania do możliwości 
percepcyjnych młodszego ucznia

Młodszy uczeń w szkole 
ponadpodstawowej

Nasze publikacje uwzględniają potrzeby młodszego ucznia. Zastosowaliśmy w nich rozwiązania  
ułatwiające naukę, takie jak:
• Czytelne ramki, algorytmy postępowania, wypunktowania i schematy pomagające dostrzec istotne zagadnienia
• Atrakcyjny materiał graficzny – aktualne zdjęcia reporterskie oraz poglądowe zdjęcia ilustrujące czynności 

ratownicze – krok po kroku wspierający proces nauczania
• Rozwiązania ułatwiające zapamiętanie nowych pojęć, na przykład poprzez powiązanie tekstu z symbolami

graficznymi

Realizowanie w szkole ponadpodstawowej 
podstawowego kursu pierwszej pomocy

Uszczegółowienie zapisów dotyczących 
pierwszej pomocy

Wprowadzamy treści dotyczące pierwszej pomocy w taki sposób, aby nauczyciel mógł poświęcić  
na nie maksymalnie dużo czasu i jednocześnie zrealizować wymagania całej podstawy programowej.
• Rozpoczynamy od pierwszej pomocy, na którą przewidziany jest cały semestr, co daje możliwość pracy w grupach.
• Zagadnienia z pierwszej pomocy są bogato ilustrowane kadrami pozwalającymi dostrzec najważniejsze  
  elementy czynności ratowniczych.
• Opracowaliśmy infografiki, by połączyć schemat postępowania ratowniczego z ilustracjami.
• Najważniejsze czynności ratownicze są dodatkowo ujęte w czytelne algorytmy postępowania ratowniczego.
• Przygotowaliśmy filmy i prezentacje, które przyspieszą omówienie treści teoretycznych, dzięki czemu
nauczyciel zyska czas na ćwiczenia praktyczne. 

Konieczność zmierzenia się z trudnymi 
treściami, niełatwymi zwłaszcza dla grupy  
nowo poznanych osób, które nie są jeszcze  
ze sobą zbyt zżyte

Nowe treści kształcenia – edukacja 
zdrowotna i pojedyncze zagadnienia  
z zakresu bezpieczeństwa państwa

Ponieważ nowe treści kształcenia może być trudno zrealizować z nastoletnią grupą rówieśniczą,  
zwłaszcza słabo zintegrowaną, proponujemy rozwiązania, które ułatwią przeprowadzenie lekcji. 
• Realizacja tematów z edukacji zdrowotnej jest zaplanowana pod koniec roku szkolnego, 

kiedy zarówno uczniowie nawzajem, jak i uczniowie oraz nauczyciel lepiej się poznają, a bariery  
komunikacyjne zostaną zniwelowane bądź zdiagnozowane. 

• Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa są bogato ilustrowane aktualnymi zdjęciami 
  reporterskimi, co pozwala nastolatkom urealnić zagadnienia odległe od codzienności i oswoić się z nimi.
• Infografiki, zdjęcia oraz dane zamieszczone w tabelach i na wykresach pomagają uczniom przyjąć 

perspektywę obserwatora, dzięki czemu łatwiej im się wypowiadać na trudne tematy. 

Co to oznacza w praktyce? Rozwiązania Nowej Ery

Seria Żyję i działam bezpiecznie w świetle 
nowej podstawy programowej

Reforma 2019 – wyzwania 

Konieczność sięgnięcia po rozwiązania 
przyspieszające pracę na lekcji

Obszerne w stosunku do liczby 
godzin lekcyjnych wymagania 
podstawy programowej

W podręczniku zastosowaliśmy rozwiązania przyspieszające przyswajanie wiadomości, takie jak:
• Wyraźnie widoczne ramki z definicjami oraz ramki Ważne! z informacjami do zapamiętania
• Podsumowania, w których zebrano najważniejsze treści w danym temacie 
• Pytania kontrolne pozwalające szybko sprawdzić stopień opanowania materiału
• Infografiki w atrakcyjny sposób ujmujące ważne treści
• Czytelne algorytmy, schematy i wypunktowania, które porządkują wiedzę i ułatwiają jej zapamiętanie 

Dla nauczyciela przygotowaliśmy pomoce ułatwiające przygotowanie się do zajęć i ich prowadzenie, m.in.:
• Filmy i prezentacje przyspieszające wprowadzenie treści teoretycznych
• Generator testów i sprawdzianów

Potrzeba korzystania z materiałów 
dodatkowych

Bardzo odległe od siebie zagadnienia 
realizowane w ramach jednego 
przedmiotu

Przygotowaliśmy różnorodne materiały pozwalające przekazać uczniom specjalistyczną wiedzę w prosty  
i przystępny sposób. Zapewniliśmy uczniom wsparcie w pracy na lekcji i w domu oraz ułatwiliśmy nauczycielom 
prowadzenie lekcji i sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów.
• Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania o różnym stopniu trudności, przedstawione w atrakcyjnej dla ucznia formie.
• W Książce Nauczyciela oprócz podstawowej dokumentacji nauczycielskiej znajdują się scenariusze

trudniejszych lekcji oraz klucz odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń.
• W portalu dlanauczyciela.pl zamieścimy filmy, prezentacje i animacje, które nie tylko uatrakcyjnią lekcje,

ale także pomogą w szybki i łatwy sposób wprowadzić nowe i trudne treści.


