Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną kursu instruktorskiego pierwszej pomocy
w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre z Newark (USA).
W zakresie wiedzy i umiejętności ratowniczych, wszystkie programy edukacyjne
uwzględniają najnowsze wytyczne i standardy z 2015r. (ILCOR, ERC).
International First Aid Certification Centre, za pośrednictwem Przedstawicielstwa IFACC
w Polsce i BHP DLA BIZNESU OŚRODEK SZKOLENIOWY, realizuje międzynarodowe programy
kształcenia profesjonalistów edukacji pierwszej pomocy.
W ramach systemu edukacyjnego International First Aid Certification Centre BHP DLA
BIZNESU OŚRODEK SZKOLENIOWY, na terytorium RP prowadzi kursy ratownicze pierwszej
pomocy oraz kursy dla edukatorów (profesjonalistów) pierwszej pomocy, tj. dla nauczycieli
oraz specjalistyczne kursy dla instruktorów pierwszej pomocy. Kursy są prowadzone przez
uprawnionych nauczycieli, instruktorów, trenerów.

Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC jest profesjonalnym kursem uprawniającym do
nauczania pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification
Centre. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukończyły pełny kurs pierwszej pomocy
IFACC lub posiadają wykształcenie medyczne (wtedy kurs trwa 1 dzień). Kurs instruktorski
możesz też ukończyć od podstaw (2 dni). Więcej informacji można przeczytać na ten temat
w informacji znajdującej w dalszej części oferty*.

Nazwa kursu instruktorskiego w języku polskim (IFACC)
Kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy IFACC
Nazwa kursu instruktorskiego w języku angielskim (w systemie IFACC)
First Aid Instructor and Specialty Instructor Course IFACC
Instytucja certyfikująca w Polsce
IFACC POLSKA
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej
pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używani AED, w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych
o umiejętności dydaktyczne, zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz
uzyskanie kwalifikacji Instruktora Pierwszej Pomocy IFACC (International First Aid
Certification Centre).
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

¾
¾

blok samokształcenia,
blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14‐7 dni przed zajęciami stacjonarnymi
otrzymuje podręczniki instruktorskie w formacie pdf pocztą elektroniczną. Słuchacz uczy się
samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami
zawartymi w podręczniku/podręcznikach.
W bloku zajęć stacjonarnych słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami
aktywnymi. Zajęcia obejmują m.in. sprawdzenie wiedzy kandydata na poziomie
ratowniczym, dydaktykę pierwszej pomocy i organizację kursów pierwszej pomocy.
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza
metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że trener prowadzący
ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że
element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób
zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie
ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1
instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy
kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje
wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie
zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy
uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.
Zajęcia prowadzimy w małych 6‐cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu
trwa jeden dzień.
Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie urzędowe
o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
RP – MEN‐III.
Dostęp do materiałów
Po zakończonym kursie instruktor otrzymuje dostęp do specjalnego działu instruktorskiego.
W dziale tym znajdują się materiały pomocnicze, prezentacje i dokumenty do wszystkich
kursów.
CENA ‐ KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY IFACC
1.230 zł brutto.
*JEŻELI KANDYDAT DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO NIE MA UKOŃCZONEGO KURSU
RATOWNICZEGO, TAK ABY SPEŁNIŁ WYMOGI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH,
PROPONUJEMY UKOŃCZENIE KURSU RATOWNICZEGO DZIEŃ WCZEŚNIEJ PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO. WYMOGI W TYM ZAKRESIE BĘDZIE
SPEŁNIAŁ KURS FAR‐1C. CENA KURSU 300,00 ZŁ (BRUTTO)* (str.4).
Honorowane wykształcenie lub kursy, które uprawniają bezpośrednio do odbycia kursu
instruktorskiego

¾ ukończył pełny kurs pierwszej pomocy w systemie FACC lub równoważny w innej
organizacji,
lub
¾ posiada ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
lub
¾ posiada kwalifikacje ratownika medycznego, lekarza medycyny lub kwalifikacje
pielęgniarki/pielęgniarza,
lub
¾ posiada państwowe kwalifikacje uprawniające do nauczania pierwszej pomocy
w szkołach i placówkach oświatowych,
lub
¾ posiada kwalifikacje instruktora pierwszej pomocy innej organizacji (np. FACC, AHA,
ERC, EFR, Służba Maltańska itp.)

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Po ukończeniu kursu i otrzymaniu licencji instruktorskiej absolwent będzie upoważniony do:
¾ prowadzenia kursów pierwszej pomocy,
¾ prowadzenia kursów podstawowych pierwszej pomocy.
CZAS TRWANIA KURSU INSTRUKTORSKIEGO
Przed kursem, uczestnik otrzymuje materiały do samokształcenia i uczy się zagadnień
teoretycznych na podstawie dostarczonego podręcznika. Ten element kształcenia odbywa
się poza naszą placówką.
Część edukacyjna wymagająca udziału w ćwiczeniach praktycznych i scenariuszach jest
realizowana we wcześniej uzgodnionym ośrodku.
Przybliżony czas trwania części praktycznej kursu to ok. 8 godzin lekcyjnych.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE
Część organizacyjna
¾ rejestracja uczestników,
¾ powitanie uczestników,
¾ przedstawienie prowadzącego zajęcia,
¾ przedstawienie uprawnień trenera (pokazanie certyfikatu świadczącym o posiadaniu
ważnego,
¾ statusu nauczycielskiego danej organizacji).
Część integracyjna
¾ przedstawienie się uczestników,
¾ motywacje uczestników do podjęcia kształcenia na kursie instruktorów pierwszej
pomocy.
Część główna
W tej części trener wraz z uczestnikami wykonują ćwiczenia (sprawdzenie umiejętności na
poziomie ratowniczym) umiejętności i algorytmów ratowniczych, objętych programem
kursu.
¾ standardy organizacji kursów i szkoleń pierwszej pomocy,

¾
¾
¾
¾
¾

dydaktyka pierwszej pomocy,
filozofia kursów i szkoleń,
zasady oceniania i egzaminowania,
certyfikacja kursantów,
nauczanie umiejętności motorycznych (organizacja ćwiczeń i scenariuszy
ratowniczych),
¾ marketing kursów i szkoleń.
Część ewaluacyjna
¾ egzamin praktyczny (prezentacje na poziomie instruktorskim),
¾ egzamin w formie testu (50 pytań – 70 % poprawnych odpowiedzi zalicza),
¾ sprawdzenie wyników egzaminu,
¾ przedstawienie wyników egzaminu,
¾ omówienie wszystkich błędów z egzaminu,
¾ podpisanie arkuszy egzaminacyjnych przez kursantów i trenera,
¾ wypełnienie przez kursantów ankiety ewaluacyjnej kursu (ocena pracy instruktora).

Część zakończenia kursu
¾ wypełnienie i podpisanie aplikacji umożliwiającej wydanie właściwych certyfikatów,
¾ wręczenie
tymczasowego zaświadczenia / certyfikatu
o ukończeniu kursu
w j. polskim i angielskim.

* INFORMACJA O KURSIE RATOWNICZYM DLA OSÓB NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ
PRZYJĘCIA NA KURS INSTRUKTORSKI
KOD: FAR‐1C
NAZWA KURSU
FIRST AID RESPONDER
PRIMARY CARE AND SECONDARY CARE WITH AED INFANT/CHILD/ADULT
RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
KURS CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA WOBEC OSÓB
DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT, DODATKOWA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ
UŻYWANIE AED
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej
i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie
bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej
pomocy.
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
¾ blok samokształcenia,
¾ blok zajęć stacjonarnych.

Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono
wszystkie treści kształcenia wraz z pełnymi prezentacjami poszczególnych umiejętności
ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych.
LP.

ELEMENT EDUKACYJNY

PREZENTACJA

ĆWICZENIA

INSTRUKTORSKA

UCZESTNIKÓW
KURSU

1.

UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

TAK

TAK

2.

RKO – OSOBA DOROSŁA

TAK

TAK

3.

RKO - DZIECKO

TAK

TAK

4.

RKO - NIEMOWLĘ

TAK

TAK

5.

UŻYWANIE AED - AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA

TAK

TAK

6.

PRZEŁOŻENIE

TAK

TAK

7.

POZYCJA BOCZNA

TAK

TAK

8.

TAMOWANIE KRWOTOKÓW

TAK

TAK

9.

POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA

TAK

TAK

10.

POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH - DZIECKO

TAK

NIE

11.

POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH - NIEMOWLĘ

TAK

TAK

12.

PODSTAWOWA OCENA URAZOWA (OCENA OBRAŻEŃ)

TAK

TAK

13.

OPATRYWANIE ZRANIEŃ

TAK

TAK

14.

USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA

TAK

TAK

15.

USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA

TAK

NIE

16.

PODSTAWOWA OCENA NAGŁEGO ZACHOROWANIA

TAK

NIE

ORGANIZACJA CERTYFIKUJĄCA
International First Aid Certification Centre
CERTYFIKAT INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE
Certyfikat w języku polskim i angielskim w formie ozdobnego dyplomu,
Certyfikat w języku angielskim w formie karty plastikowej,
EGZAMIN KURSU FIRST AID CERTIFICATION CENTRE
Na zakończenie zajęć, słuchacz zdaje egzamin w formie testu wyboru (30 pytań). Słuchacz musi
udzielić minimum 70% trafnych odpowiedzi, aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym.

CENA KURSU 300,00 ZŁ (BRUTTO)

