
-
sywnie i z przerw¹ dopiero po zakoñczeniu 
ka¿dej pe³nej serii. Treningi crossfit polegaj¹ 

-

korzystnie wp³ywaj¹ te¿ na uk³ad kr¹¿enia 
-

-

Inny autor równie¿ wskazuje, ¿e crossfit, 

trenuj¹c¹ do wykonywania nieprzewidzianego 
wysi³ku, czyli np. stra¿aka do pracy podczas 
akcji ratunkowej. Kolejn¹ zalet¹ tego sposobu 

-

-

-

w podwieszeniu, który zosta³ opracowany dla 

-
-

-

pasów bezpieczeñstwa lub linki wspinaczkowej. 
W ka¿dym przypadku mamy lekki przyrz¹d tre-

.
-

stosowany przez stra¿aków, jednak¿e autorzy 

cia³a, aby sesja treningowa by³a bardziej zró¿-
nicowana. W przypadku stra¿aków szczególnie 
polecany jest trening crossfitowy, w którym 

-

jak i za granic¹ stra¿acy, korzystaj¹c z treningu 

-

-

stanu zdrowia.

-
kom podczas wykonywania bardzo obci¹¿aj¹cej 

w tym zakresie s¹ ró¿ne. Wspólna jest jednak po-
trzeba monitorowania stanu zdrowia stra¿aków, 

-
-

-

-

program treningów dla tej grupy zawodowej. 
Program ten zostanie przekazany Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej do wykorzystania przez 
poszczególne jednostki.

-

-

-

older men. International Journal of Industrial Ergonomics 

-

-
-prep-guide.pdf

-
-

-

-

-

dla-policji-i-marines
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wyk³adowców w pracy ze studentem

w procesie kszta³cenia nie mniej istotne s¹ potrzeby edukatorów. Wyk³adowca w pracy z ucz¹c¹ 
-

lub czynniki utrudniaj¹ce j¹.

-

-

Proces kszta³cenia zwykle analizowany jest 

-

metody kszta³cenia, wymagane kompetencje 
i specjalistyczna wiedza wyk³adowców. Jednak 
w procesie kszta³cenia nie mniej istotne s¹ po-
trzeby edukatorów oraz uwarunkowania reali-
zacji pracy dydaktycznej. Wyk³adowca w pracy 

-
runki sprzyjaj¹ce samorealizacji zawodowej lub 

 

praktyki i nawyków, jakie cz³owiek zdoby³ 

-
. 

pedagogiczne umo¿liwia swobodny wybór w³a-

-
cia: edukacja i uczenie siê. Edukacja to dzia³anie 
podejmowane lub inicjowane przez osoby, któ-
rego celem jest wprowadzenie zmian w wiedzy, 

jest edukator, osoba dzia³aj¹ca na rzecz zmiany. 

zmiany oraz stymulowanie i wzmacnianie uczenia 
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z uczniem w trakcie przyswajania wiedzy oraz 

implikacje w odniesieniu do pracy dydaktycznej. 
Wskazuje na odmienne funkcje nauczycieli 

-

elementy: zainicjowanie w studencie namys³u 

-

-

-

W pracy z uczniem doros³ym nauczyciel po-

studentów jak wspó³twórców procesu kszta³-
cenia. Student jest postrzegany jako osoba 
maj¹ca wp³yw na przebieg procesu kszta³cenia 

-
ciela jest tworzenie i optymalizowanie warunków 
do wspó³dzia³ania w procesie kszta³cenia. Wspó³-

w przeciwieñstwie do rywalizacji, czy konkurencji 

-

jest np. wzajemna pomoc i wsparcie, wymiana 

elementem rozwoju spo³ecznego, etycznego 

-
dzi do wspó³dzia³ania dydaktycznego wyk³adow-

kszta³cenia, wzajemnego odzia³ywania na siebie, 
kreowania na bie¿¹co sytuacji dydaktycznej. 

jak i wyk³adowców.

-

w pracy z uczniami doros³ymi, procesie kszta³-
cenia z punktu widzenia wyk³adowców, jego 

-
daktycznej przez jej realizatorów.

W artykule przedstawiono wyniki badania 
-

s¹ prowadzone wspólnie przez dwa podmioty: 

1

Omawiane badanie zrealizowano z wykorzy-

kwestionariusz ankiety dla wyk³adowcy, udo-

przyczyny odsetek odpowiedzi na niektóre pyta-

-

-

-

1 -

-

Dane w badaniu gromadzono od pocz¹tku maja do koñca 

-
mi tytu³ami zawodowymi i stopniami naukowymi. 

-

stanowili samodzielni pracownicy naukowi 
-

ra. Najmniej by³o osób z tytu³em zawodowym 

Sk³ad kadry dydaktycznej jest odzwierciedleniem 
-

-

Sta¿ pracy dydaktycznej wyk³adowców wy-
-

stanowi¹ osoby pracuj¹ce jako wyk³adowcy od 16 

-

• Programowanie studiów podyplomowych

Program kszta³cenia podyplomowego by³ 
opracowywany przez szerokie grono specjalistów 
w zakresie ergonomii i bezpieczeñstwa pracy. 

-
-

gotowy program kszta³cenia, wed³ug którego 

dydaktycznej. 
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-
-

 
w pracy dydaktycznej wyk³adowców

-

na mocne i s³abe strony procesu kszta³cenia. 

-

-
-

cjalistycznej wiedzy, której respondenci s¹ pewni, 
w odniesieniu do zasad pracy dydaktycznej oraz 

-

Wyk³adowcy dostrzegali tak¿e s³abe strony

wypowiedzi respondentów stworzono kilka 

procesu kszta³cenia s¹ natury merytorycznej i or-

s¹ te zwi¹zane z programowaniem przedmiotu 

-
dowcy uwa¿aj¹, ¿e maj¹ za ma³o czasu na swoj¹ 

-

-

-

do przekazywania wiedzy na pewnym ogólnym 
-

tu widzenia jej praktycznego zastosowania przez 

-
-

-

-

zadowolona z pomocy i materia³ów dydaktycz-

Table 1. Assessment by lecturers of the relevance of the objectives and content of education with respect to the profes-
sional profile of workers in the field of health and safety in the subjects they are involved in

Table 2. Strengths of training within the own course - in the opinion of lecturers

-

Dobrze opracowane i aktualizowane materia³y dydaktyczne

Niezadowalaj¹ce materia³y dydaktyczne

-
sonomii celów kszta³cenia, zasad nauczania, metod kszta³cenia, zasad konstruowania 

zespo³y, a poszczególni wyk³adowcy s¹ odpo-

przedmiotu.
-

nia wynika, ¿e prawie po³owa wyk³adowców 

-
diów i jakie kompetencje absolwentów s¹ efek-

-

kszta³cenia tylko swojego przedmiotu oraz nie-

kszta³cenia -
-

w specjalistycznym zakresie. Porównywalna 
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-
cje polegaj¹ce np. na zmianie datowania norm, 

Wyk³adowcy proponuj¹ pewne dzia³ania, 

w procesie kszta³cenia

-

-

-

-

-
wania z zakresu zasad i metodyki kszta³cenia. 

-

W pracy dydaktycznej wyk³adowcy do-

inne utrudniaj¹ lub ograniczaj¹ wspó³dzia³anie 

odpowiadaj¹c na pytanie otwarte, mówili o tym, 

u³atwieniem i wsparciem w pracy dydaktycznej. 

-

czasu. Ilustruj¹ to przyk³adowe wypowiedzi: 

-

-

-

”, „brak zdyscyplinowania 
-
 

lub zró¿nicowany poziom wiedzy studentów 

 
na 

). Po kilka procent wy-
-

kowania organizacyjne takie jak: zbyt liczne grupy 

-

-
 

dydaktyczn¹. Najliczniejsza grupa wyk³adowców 

tego typu.
-

przygotowane materia³y dydaktyczne. Wa¿ne 
jest tak¿e multimedialne wyposa¿enie sal dy-

motywacja i zaanga¿owanie sprzyja realizacji 

-

-

w pracy dydaktycznej. Na te aspekty zwraca 

zawodowa i podnoszenie wiedzy merytorycz-
nej, co wp³ywa na swobodniejsze operowanie 

 Prawie tyle samo 

organizacji studiów, przez co rozumiej¹: udzia³ 
-

-

-

informacje potrzebne do zaplanowania i efek-

odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania sprzy-
jaj¹ce pracy dydaktycznej.

• Doskonalenie siê i zaanga¿owanie  
w pracê dydaktyczn¹

Wyk³adowcy mówi¹c o swojej pracy dydak-

-

Table 5. Elements of didactic work that require improvement in the assessment of lecturers

Wiedza przedmiotowa
Warsztat pracy dydaktycznej

Jest to dla mnie praca trudna i wymagaj¹ca czasu, zaanga¿owania
Praca wyk³adowcy jest dla mnie form¹ samorealizacji i elementem satysfakcji zawodowej

poniewa¿ mam bardzo du¿o swojej pracy
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wiedzy przedmiotowej raczej nie stanowi 

-

sobie ze stresem i wyczerpaniem emocjonalnym 
-

s¹ dla wyk³adowców warsztaty metodyczne. 
-

z kszta³ceniem podyplomowym. W opinii respon-
dentów tego typu forma wsparcia jest skuteczn¹ 

w rozumieniu ca³ego procesu kszta³cenia. Warto 

praca dydaktyczna to … kilka godzin w skali 

mnie interesuj¹ce i pomagaj¹ w podnoszeniu 
 

wypowiedzi wynika, ¿e dla osób, które s¹ spe-

w niewielkim wymiarze czasowym warsztaty 
s¹ wa¿nym wsparciem w pracy dydaktycznej. 

s¹ im nieprzydatne.
-

w tym zakresie przedstawia tab. 6. W ocenie 

-

-

tu zapewne specjalistyczna wiedza, która wraz 

swobodne dzia³anie w relacji ze studentami. 

dobrze opanowany warsztat pracy wyk³adowcy.

-
dowców, którzy przypisuj¹ pracy dydaktycznej 

komfortowo w roli wyk³adowcy, poniewa¿ praca 
-

wyk³adowcy jest po prostu trudna, wymaga 

tu negatywne odczucia s¹ niejako potwierdze-

i organizacyjnej i zwi¹zane z tym potrzeby.

Wyk³adowcy realizuj¹cy program kszta³cenia 

-
-
-

-

aspektem roli wyk³adowcy, czyli w zakresie 

-

Ale przede wszystkie jest to praca wymagaj¹ca 

badany odbiera j¹, jako stresuj¹c¹ i trudn¹.
W wymiarze realizacyjnym pracy dydaktycz-

potrzeby. G³ównie dotycz¹ one potrzeby rozwija-

-
czem, wzbudzania zainteresowania i motywacji 

-

efektywnego panowania nad stresem, zarz¹-
dzania czasem

-

funkcjonowanie w roli wyk³adowcy szczególnie 

w aspekcie przekazywania wiedzy.
W wymiarze organizacyjnym pracy dydak-

tycznej respondenci oczekuj¹ od organizatora 
-

czasowej formy wspó³pracy z nimi w postaci 

zawodowym studentów, z którymi aktualnie 

-
tów oraz wzmocnienia praktycznego wymiaru 

-

do wymagañ praktyki zawodowej.

dydaktyczn¹. Dostarcza informacji na temat tego, 

utrudnienie. Wskazuje na oczekiwania i realne 
-

kszta³cenia w postaci kompetencji absolwentów.

w preparacji procesu kszta³cenia w ocenie nauczycieli i stu-
dentów oraz jego uwarunkowania [Didactic cooperation of 

-

spo³ecznej w perspektywie edukacyjnej [Application of 
-

Publikacja opracowana na podstawie wyników III 
etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeñ-
stwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 

-

Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Opracowanie statystyczne i tabele wykona³a El¿bieta Gos.
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