SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACYDLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII E-LEARNING

Uczestnikom na okres 1 miesiąca udostępniony zostanie materiał przygotowany w
technologii e-learning.
Materiał składa się z 12 modułów:
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy – zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy
3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
4. Ocena ryzyka zawodowego
5. Organizacja
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6. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp z uwzględnieniem metod
prowadzenia instruktażu stanowiskowego
7. Psychospołeczne źródła stresu i jego minimalizacja
8. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
9. Energia elektryczna i energia statyczna
10. Jakość powietrza
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej
12. Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
Treści poszczególnych modułów zostały tak podzielone, aby najważniejsze z nich
mieściły się na tzw. oknach (okno – przestrzeń 1 ekranu). Informacje, z którymi
uczestnik szkolenia może się dodatkowo zapoznać, są na poszczególnych ekranach
zawarte pod hasłem INFORMACJE DODATKOWE. Materiał składa się łącznie z 518
okien. Wszystkie informacje na poszczególnych oknach są ilustrowane grafiką,
zdjęciami.
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poszczególnych ekranach umieszczono 389 zdjęć i grafik, 29 filmów i klipów
filmowych. Uczestnik szkolenia, klikając na zaznaczone funkcje, będzie mógł
sprawdzić znaczenie trudniejszych słów, zapoznać się z definicjami czy pozycjami
bibliograficznymi. W każdym module umieszczono kilka ćwiczeń, list kontrolnych i
ankiet. Każde z nich uczestnik szkolenia może samodzielnie rozwiązać i dowiedzieć

się czy rozwiązanie jest prawidłowe. Na zakończenie szkolenia, związanego z treścią
każdego modułu uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na kilka
pytań testowych. Po zakończeniu testu może sprawdzić czy odpowiedzi są
prawidłowe i otrzymać informację o liczbie uzyskanych punktów.
W trakcie szkolenia uczestnik może zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości za
pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Kontaktować się będą z uczestnikiem
szkolenia autorzy poszczególnych modułów.
Po zakończeniu szkolenia umówiony zostanie termin testowego zaliczenia szkolenia.
Po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia

Koszt szkolenia: 80 zł od osoby. Przy zamówieniu zbiorowym 10% upustu
Koszt szkolenia obejmuje:
- miesięczny dostęp do materiałów edukacyjnych po zalogowaniu się na
indywidualne konto,
- konsultacje
- przeprowadzenie egzaminu testowego oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia.

