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Materia³y dydaktyczne CIOP-PIB  
 

bezpieczeñstwa i higieny pracy

programu kszta³cenia. Powinny byæ one opracowane tak, aby spe³nia³y podstawowe zadania i funkcje 

-

-

S³owa kluczowe: proces dydaktyczny, materia³y dydaktyczne, kszta³cenie w dziedzinie bhp

CIOP-PIB's didactic materials supporting education in occupational safety and health
The didactic materials, used to implement the educational programme, are an important element of the 
didactic process. They should be prepared in a way that they can meet basic didactic tasks and functions. 
Primarly, they should provide new knowledge in  given field, organize it, consolidate it  and engage con-
gnitively . Well-prepared didactic materials also provide a motivational function. They develop emotional 
sphere, shape interests  and strengthen a positive approach towards education. The second important 
function they provide is informational, which is responsible for familiariazing with a new content. Thanks 
to it, didactical materials enrich the knowledge base not only via text, but also with other appropriately 
selected content. The third function – of exercise is meant to mold habits and skills. It simplifies under-
standing, remembering and utilizing of knowledge in practice. It’s also responsible for the solidification 
an evaluation of obtained results. 
Keywords: didactic proces, didactic materials, education in OSH 

Wstêp
-
-

-
-

-

pewnienie interaktywnych dzia³añ i obserwowanie 

wa¿nej zw³aszcza w kszta³ceniu doros³ych.
Nowoczesny proces kszta³cenia wymaga nie 

tylko adekwatnej wiedzy i odpowiednich metod 
-
-

cyfrowe i multimedialne drogi dotarcia do odbiorcy. 

-

czy zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Ich 
oddzia³ywanie w procesie dydaktycznym jest wie-

dydaktycznych przeznaczonych do realizacji pro-

z bhp oraz charakterystyka procesu dydaktycznego 

dydaktyczne.

Charakterystyka procesu dydaktycznego

pedagogicznych, proces dydaktyczny (nauczania – 
uczenia siê) to logicznie zwarty, zaplanowany, syste-

-
waniu procesem uczenia siê, przekazie gotowej in-
formacji, inspirowaniu do samodzielnych, intelektu-
alnych poszukiwañ, ocenianiu, stosowaniu kontroli 

Zgodnie z zasadami dydaktyki na proces dydak-
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utrwalono dostosowane do potrzeb kszta³cenia 

usprawnienie i uatrakcyjnienie procesu uczenia siê. 
-

-
nie sytuacji problemowej, kszta³towanie prze¿yæ 

-

jest materia³ dydaktyczny. Materia³ dydaktyczny 

-

audiowizualnych). Inne, w postaci drukowanych 

(drukowane podrêczniki czy pomoce multime-
dialne) powinny byæ one skonstruowane tak, aby 
spe³nia³y zadania i funkcje dydaktyczne.

Podstawowe zadania to: dostarczanie nowej 
-

-
gadnieñ; kszta³towanie nawyku systematycznej 
kontroli, oceny oraz korygowanie przebiegu i wy-

funkcje dydaktyczne. Pierwsza z nich to funkcja 
motywacyjna. Polega na rozwijaniu sfery emocjo-
nalno-motywacyjnej, kszta³towaniu zainteresowañ 
i pozytywnego nastawienia do uczenia siê; jest 

-

-

warunkach i sytuacjach. Odpowiada za kontrolê, 

¿e kluczowym elementem procesu dydaktycznego 
-

my zamierzony wynik nauczania, czyli oczekiwane 

-
-

-
-

p³aszczyzn funkcjonowania cz³owieka: poznawczej, 
emocjonalnej i psychomotorycznej. Cele poznawcze 

-
pleksowe dzia³ania, stosowanie zdobytej wiedzy 
w sytuacjach typowych, np. wed³ug uprzednio po-

dokonania analizy, syntezy, formu³owania planu 

z danej dziedziny, przewidziane do opanowania 
-

winny odpowiadaæ wymaganiom naukowym, 
zawodowym i spo³ecznym. W procesie kszta³cenia 

zadaniom zawodowym. Z nich z kolei powinny 
wynikaæ cele kszta³cenia i zadania dydaktyczne dla 

struktury, czyli zorganizowanie jej. Wskazane jest 
-

wisk, zasad, praw i przekazywanie ich w logicznym 

-
-

tematyzowane (wskazywaæ na podobieñstwa, 

praktyczno-operatywny, tzn. wskazywaæ na relacje 

-

odtworzenie, nawet po up³ywie d³u¿szego czasu, 

-

w pracy dydaktycznej. Zasady nauczania to normy 
-

z danego zakresu, rozwijaæ ich zainteresowania, 

nauczyciel odwo³uje siê do kilku zasad nauczania. 
-

kazu werbalnego pomocami dydaktycznymi, tak aby 

-

-
skie, znane, proste do tego, co dalsze, nowe, z³o¿one. 

-

dzia³añ przez nauczyciela (np. staranne przygotowa-
nie siê do zajêæ, realizowanie zajêæ wg ustalonego 
schematu) i przez studenta (przygotowanie do zajêæ, 

-

-

-
-

-
 

metoda nauczania to systematycznie stosowany 

-

metoda dyskusji (dyskusja panelowa, wielokrotna, 

dydaktycznych (symulacyjna, sytuacyjna, insceni-
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wyk³adowcy, poradnik dla s³uchacza, multimedialna 
prezentacja i test dla studenta. Z badañ przepro-

-
mowych wynika, ¿e przekazywane im podrêczniki 
istotnie wspiera³y proces uczenia siê i rozumienia 
zagadnieñ bhp w trakcie studiowania. By³y tak¿e 

zawodowej, kiedy stykali siê z realnymi problemami 
1

-
wane podrêczniki) mo¿e byæ wykorzystywany jako 

-

i planowania pracy dydaktycznej ze s³uchaczem. 

z odpowiedziami.

• Szkolenia okresowe bhp w technologii 
e-learning
To szkolenia w postaci oprogramowania, 

umieszczone na platformie edukacyjnej CIOP-PIB, 
przeznaczone do zdalnego kszta³cenia z wyko-

-

-
stawiciela Instytutu u pracodawcy.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja 
wiedzy z zakresu bhp, uwra¿liwienie na ryzyko 

1  Badanie przeprowadzono w ramach projektu badawcze-

w zakresie ergonomii, bezpieczeñstwa i higieny pracy 
zrealizowanego w latach 2014-2015 w CIOP-PIB. Na pod-
stawie analizy danych opracowano raport z badañ.

-

zawodowego, organizacja pracy zgodnie z wyma-

powietrza, energia elektryczna i statyczna, zasady 
postêpowania w razie wypadku i w sytuacjach 
zagro¿eñ, problemy ochrony przeciwpo¿arowej, 

-
todyka szkolenia bhp.

-

-
mi: prawna ochrona pracy, ergonomia bezpiecznego 
stanowiska pracy, psychospo³eczne zagro¿enia 

i stanowisk pracy, zagro¿enia polem elektromagne-
-

postêpowanie w wypadku zagro¿eñ po¿arowych 
oraz pierwsza pomoc.

-

• Materia³ edukacyjny Multiedu – BHP
-

bezpieczeñstwa i higieny pracy, przeznaczony dla 
-

tyki bhp, w ramach edukacji ustawicznej doros³ych. 

Modu³owa struktura umo¿liwia ³atwe korzystanie 

wyk³adowcy.
P³yta edukacyjna zawiera 20 tematycznych 

-

-

• Materia³ dydaktyczny Nauka o pracy  
– bezpieczeñstwo, higiena, ergonomia

nauk technicznych, biologicznych i spo³ecznych; 

Photo. 1. Chosen coursebooks from the „Safety and pro-
tection of persons at work environment” series

Fot. 3. Okno startowe szkolenia okresowego  dla praco-

Photo 3. Starting window of periodic training for office 
administrative employers 

Fot. 2. Okno startowe szkolenia okresowego dla praco-

Photo 2. Starting window of periodic training for employ-
ers and managers

Materia³y dydaktyczne wspieraj¹ce 
kszta³cenie w dziedzinie bhp

Prezentowane w artykule materia³y dydaktyczne 
powsta³y w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 
– Pañstwowym Instytucie Badawczym. Przeznaczo-

i kszta³cenia ustawicznego (edukacji doros³ych). 

multimedialne materia³y w postaci cyfrowej oraz 

Materia³y zosta³y opracowane z zachowaniem 

programu kszta³cenia oraz ze wzglêdu na cele 
kszta³cenia w obszarze bhp i wymagane kompe-

dydaktyczne.
-
-

domieniem celu kszta³cenia, ze zaznajomieniem 
z nowym materia³em, z wprowadzaniem nowych 

-
-

-
lania przyswojonego materia³u, czy kszta³towania 

• Materia³ dydaktyczny z serii Bezpieczeñstwo 

-
nych form edukacyjnych w ramach kszta³cenia 

Materia³ zosta³ opracowany na potrzeby 

w dziedzinie bhp realizowanych w CIOP-PIB. Ma po-
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-
ukowych CIOP-PIB z wyk³adowcami wybranych 
polskich uczelni. Przeznaczony jest do realizacji 

-

i higieny pracy.
-
-

-

bhp sprzyja zrozumieniu idei bezpieczeñstwa pracy 

bhp jest te¿ ekonomia, czyli koszty z tytu³u wy-

(na poziomie pañstwa i ubezpieczyciela), w skali 
przedsiêbiorstwa, i w wymiarze indywidualnym – 
na poziomie pracowika.

Materia³ dydaktyczny ma postaæ multimedial-

zbudowany jest z jednostek tematycznych.
Materia³ dydaktyczny w wersji multimedialnej 

(z filmami i animacjami) dostêpny jest na p³ycie CD 

na p³ycie CD) udostêpniany jest bezp³atnie nauczy-
cielom akademickim.

• Materia³ dydaktyczny  
Kultura bezpieczeñstwa
Materia³ pomocniczy przeznaczony jest dla 

-
-

techniki, przyrody, edukacji dla bezpieczeñstwa, 

godzin wychowawczych.

-

zdrowiu, na bezpiecznych zachowaniach w domu, 
w szkole i na drodze, na bezpieczeñstwie podczas 
wypoczynku.

-
centruje siê na takich zagadnieniach, jak prawna 
ochrona pracy, ergonomia, fizjologia i higiena 

do egzaminu z zakresu podstawowego szkolenia 
bhp. Materia³ mo¿e te¿ pos³u¿yæ do zorganizowania 

bezpiecznych i prozdrowotnych zachowañ oraz 

w wersji podstawowej dostêpny jest bezp³atnie 
na stronie www.ciop.pl.; w wersji wzbogaconej 

-
wienie.

Podsumowanie
Opracowane w CIOP-PIB materia³y dydaktyczne 

-
-

-
stwa i higieny pracy na wszystkich poziomach: 

-
pieczeñstwo, higiena, ergonomia), i kszta³cenia 
ustawicznego (materia³ z serii Bezpieczeñstwo 

-
du-BHP, szkolenia okresowe bhp w technologii 
e-learning).

-
-

niom. Zmiany w prawie (krajowym i europejskim), 
nowe zagadnienia z zakresu bhp oraz wyniki 

-

-

www.ciop.pl (w zak³adce Oferta).
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Fot. 4. Multimedialny materia³ szkoleniowy Multiedu-BHP
Photo 4. Multimedia educational material Multiedu-BHP

Photo 5. Multimedia didactic bundle “Science of work – 
safety, hygiene, ergonomics”

 

Photo 6. Didactic material „Safety culture” in the form of 
e-book on DVD


