Ogólna charakterystyka Kursu Dokształcającego:
NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ BHP

1.

Nazwa kursu dokształcającego

NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ BHP
2.

Liczba godzin kursu

49
3.

Plan całości kursu

4.

Ogólne cele kształcenia

Głównym celem kursu dokształcającego NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ BHP
jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych m.in. z prawidłową organizacją szkoleń BHP zgodnie z ogólnymi założeniami metodycznymi procesu dydaktycznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004r ,,w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy’’ (Dz. U. z 2004r.
nr 180, poz. 1860), przepisami z zakresu BHP wynikającymi z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracownik zatrudniany lub zatrudniony w zakładzie pracy
powinien odbyć odpowiednie szkolenie w ramach przepisów BHP. Zgodnie z § 5 rozporządzenia
z dnia 27 lipca 2004 roku, osobą kompetentną do przeprowadzenia szkolenia z dziedzinie BHP
może być osoba gwarantująca właściwą realizację programów szkolenia, która posiada odpowiedni: zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne. Ponadto w
ramach zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z tzw. samokształceniem kierowanym, które może
być zorganizowane w oparciu o platformę e-learningową Moodle. Umożliwia ona realizację
szkolenia w czasie dostosowanym indywidualnie do każdego pracownika, bez udziału bezpośredniego instruktora oraz w dowolnie wybranym miejscu.
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Samokształcenie kierowane możliwa przeprowadzenie zajęć dla niemal wszystkich grup
zawodowych takich jak:
- pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
- pracownicy inżynieryjno-techniczni,
- pracownicy administracyjno-biurowi,
- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracodawcy.
Należy jednakże nadmienić, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja w takiej
formie nie może być prowadzona dla osób na stanowiskach robotniczych, osób skierowanych na
szkolenie wstępne, a także odbywających instruktaż stanowiskowy. Powyższy kurs jest, więc
skierowany do grupy osób (pracowników, pracodawców), którym powierzona została przez
pracodawcę funkcja organizatora takich szkoleń, legitymujących się znaczną wiedzą fachową
i doświadczeniem zawodowym, jednak nieposiadających odpowiedniego przygotowania dydaktycznego do realizacji tych zajęć. Oferta ta jest, więc odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia
kompetencji w zakresie specjalizacji nauczania osób dorosłych. Uczestnicy szkolenia zapoznają
się z obowiązującymi zasadami kształcenia, nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, metodami zwiększenia efektywności kształcenia oraz organizacją szkolenia BHP.
5.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Kurs Dokształcający NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ BHP przeznaczony jest dla osób
posiadających wykształcenie co najmniej średnie pragnących pogłębić wiedzę z zakresu metodyki szkoleń BHP.
6.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez kandydata w
ramach ustalonego limitu miejsc.
Przewidywana liczba uczestników: 15 osób.
Uruchomienie kursu nastąpi w przypadku przyjęcia minimum 15 osób.
Kosztorys został opracowany dla 15 słuchaczy i gwarantuje dodatni wynik finansowy.
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Wymagane dokumenty

- odpis lub potwierdzona za zgodność kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub
dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej),
- dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie),
- kserokopia dowodu osobistego,
- podanie do kierownika kursu o przyjęcie na kurs NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ
BHP (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej).
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