
 

Szkoła Aspirantów Paostwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bierze udział w projekcie „EDUKACJA DLA 
BEZPIECZEOSTWA” realizowanym przez  Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania. Projekt 
jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu jest planowana na okres: wrzesieo 
2012 - czerwiec 2013 
 
Beneficjentami projektu są uczniowie (kadeci) Szkoły Aspirantów Paostwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu. W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły, kształcący się w systemie 
stacjonarnym. 
 
Głównym celem projektu jest  podniesienie efektywności kształcenia na kierunku technik 
pożarnictwa w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu oraz lepsze przygotowanie 180 beneficjentów 
projektu do wykonywania zawodu strażaka 
 
Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktycznych, które pozwolą na: 

 Nabycie dodatkowej specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działao gaśniczo-
ratowniczych przez wszystkich uczniów SA PSP w Poznaniu, w roku szkolnym 2012/2013. 

 Nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów SA PSP w Poznaniu. 

 Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania pracy w zawodzie strażaka przez 
wszystkich uczniów SA PSP w Poznaniu, w wyniku praktyk zawodowych w Jednostkach 
Paostwowej Straży Pożarnej. 

 
Uczniowie w ramach projektu wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach: 

 Kurs ratownictwa technicznego  "Uwalnianie i ewakuacja poszkodowanych z nowoczesnych 
pojazdów" 

 Kurs taktyki działao ratowniczych "Organizacja akcji ratownictwa technicznego podczas 
zdarzenia z udziałem pojazdów kołowych i szynowych" 

 Kurs taktyki działao gaśniczych "Zasady gaszenia pożarów w warunkach utrudnionych oraz 
organizacja łączności podczas akcji ratowniczej" 

 Kurs taktyki działao gaśniczych "Taktyka gaszenia pożarów wybranych obiektów, organizacja 
akcji i zasady dowodzenia" 

 Kurs z zakresu psychologicznych aspektów dowodzenia "Dowodzenie grupą" 

 Kurs z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

 Kurs wstępny do uzyskania uprawnieo młodszego nurka MSWiA 

 Kurs prawa jazdy kategorii C 

 Kurs z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów 
 
 
W ramach projektu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne. 
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