
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

NOWOCZESNE FORMY I METODY SZKOLEŃ BHP

Autor kursu dr Tomasz Prauzner

Dziedzina wiedzy nauki społeczne

Forma zajęć wykład, konwersatorium, laboratorium

Liczba godzin 49

Cena Kursu 800 zł

Terminy październik - styczeń

marzec- czerwiec

Cel kursu 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.

Opis szczegółowy Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi zasadami 
kształcenia, nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, metodami 
zwiększenia efektywności kształcenia oraz organizacją szkolenia BHP. 
W ramach zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z tzw. samokształceniem 
kierowanym, które może być zorganizowane w oparciu o platformę e-
learningową Moodle.

Dlaczego warto 
dołączyć

Oferta ta jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia kompetencji w 
zakresie specjalizacji nauczania osób dorosłych, w szczególności w 
dotyczących szkoleń BHP.



Do kogo kurs jest 
kierowany

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.

W szczególności jest skierowany do grupy osób (pracowników, 
pracodawców), którym powierzona została przez pracodawcę funkcja 
organizatora szkoleń BHP, legitymujących się znaczną wiedzą fachową i 
doświadczeniem zawodowym, jednak nieposiadających odpowiedniego 
przygotowania dydaktycznego do realizacji tych zajęć.
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