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SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
PROGRAM EDUKACYJNY

„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” 
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH



PROGRAM

• Dlaczego program „Kultura Bezpieczeństwa”

• Założenia programu, cele i realizacja

• Nowości

• Prezentacja materiału dydaktycznego

• Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn 
i urządzeń technicznych



PIERWSZA PRACA - ZAGROŻENIA

Jedna trzecia spośród osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy, to pracownicy 

zatrudnieni krócej niż rok

Jedna czwarta nie ukończyła 30 roku życia 

Młodzi pracownicy 
ofiarami wypadków!!!



PRACOWNIK, KTÓRY ROZPOCZYNA PRACĘ



…narazić na niebezpieczeństwo wypadku 

siebie

współpracowników

osoby postronne

CZĘŚCIEJ NIŻ INNI MOŻE…



brak dostatecznej wiedzy o pracy 
i zagrożeniach

nieznajomość własnych cech 
charakteru

reakcji w sytuacjach 
stresowych

odmienne niż u ludzi starszych 
i bardziej doświadczonych 

pojmowanie śmierci

ZAGROŻENIA „MŁODEGO WIEKU”



kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w 
środowisku pracy wśród nauczycieli, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów

podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnej 
ochrony pracy i zasad zapewniania bezpiecznych 
warunków pracy wśród młodzieży szkolnej 
(w szczególności w szkołach o profilu zawodowym) i 
akademickiej

CELE PROGRAMU



Opracowanie i druk 
materiałów dla nauczycieli 
i informatora dla uczniów

OIP 
rekrutuj ą 

nauczycieli

Szkolenie dla 
nauczycieli 

w OIP, przekazanie 
materiałów

Podczas lekcji 
nauczyciele przekazuj ą 
wiedzę z zakresu prawa 

pracy i bhp

lekcja z udziałem 
inspektora pracy

PROGRAM EDUKACYJNY



� Materiały pomocnicze dla nauczycieli dla szkół 
ponadgimnazjalnych pn. „Kultura bezpieczeństwa”
(z płytą DVD)

� Poradnik z zakresu prawa pracy dla młodych ludzi 
podejmujących pierwszą pracę i inne wydawnictwa PIP

� Ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp 
inspektorów pracy, którzy są do Państwa dyspozycji 
podczas realizacji programu

inspektorzy pracy

Psycholog – Marta Kwiatkowska – 42 635 12 35

� Zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym 

� www.lodz.oip.pl

CO DAJEMY…



� Przekazania innym nauczycielom w Państwa szkole 
(np. wykorzystując radę pedagogiczną, szkolenia 
okresowe bhp) idei podejmowania z młodzieżą tematyki 
z zakresu bhp

� Przeprowadzenia co najmniej 2 lekcji dla uczniów 
na bazie przekazanego Państwu materiału 
edukacyjnego  (do marca 2015 r.)

� Przesłania informacji i ankiety - do końca marca 
2015 r.

� Optymizmu i zaangażowania

CZEGO OCZEKUJEMY…

www.lodz.oip.pl



REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH

Dwa podejścia do realizacji programu
„Kultura bezpieczeństwa”

Odrębny przedmiot 
„Kultura bezpieczeństwa”

„BHP i ergonomia”

Poprzez treści zawarte
w programach

nauczania poszczególnych
przedmiotów i w ramach

zajęć pozalekcyjnych



NOWOŚCI 2013/2014/2015

� Dyplomy dla szkół 
� Identyfikacja wizualna
� Podręcznik dla uczniów
� Ogólnopolski konkurs wiedzy
� Międzyszkolny konkurs plastyczny 

– III edycja

www.pip.gov.pl/start/

lodz.pip.gov.pl



PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY



IDENTYFIKACJA WIZUALNA 
programu edukacyjnego w roku 2013/2014



NOWY PORADNIK 
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW



NOWY PORADNIK 
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW



NOWY PORADNIK 
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW



OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

• Pierwsza edycja w roku 
szkolnym 2013/2014

• Dla szkół biorących udział 
w programie edukacyjnym

• Trzy etapy: 
• szkolny (wrzesień-listopad)
• regionalny (grudzień-luty)
• ogólnopolski (kwiecień)

• Ogólnopolska baza pytań
• Ważne daty:

• 31.10.2014
• (25) 30.11.2014



„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”
Materiały edukacyjne dla szkół

I etap edukacyjny (klasy I – III szkoły podstawowej)

Moduły:

1. Bezpieczna droga do szkoły i domu – 10 godzin lekcyjnych

2. Zasady bezpiecznego zachowania si ę w szkole - 10 godzin lekcyjnych

3. Higiena pracy w domu i szkole – 10 godzin lekcyjnych

4. Bezpiecze ństwo po żarowe – 5 godzin lekcyjnych

5. Ergonomia w szkole i domu – 5 godzin lekcyjnych

II etap edukacyjny (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

Moduły:

1. W świecie zagro żeń – 10 godzin lekcyjnych

2. Bezpieczne zachowania w domu – 6 godzin lekcyjnych

3. Człowiek i jego zdrowie – 6 godzin lekcyjnych

4. Bezpieczne zachowania w czasie wypoczynku – 10 godzin lekcyjnych

5. Bezpieczne zachowanie w szkole – 6 godzin lekcyjnych

6. Bezpieczne zachowania na drodze – 6 godzin lekcyjnych

III etap edukacyjny: Szkoły gimnazjalne

Moduły:

1. Zasady higienicznego trybu życia – 5 godzin lekcyjnych 

2. Zagro żenia jednostki ze strony przyrody, minimalizacja ty ch
zagro żeń oraz zasady post ępowania w sytuacjach zagro żenia
– 5 godzin lekcyjnych

3. Zagro żenia cywilizacyjne, sposoby ich minimalizacji, zasa dy 
post ępowania w sytuacji zagro żenia – 8 godzin lekcyjnych

4. Zagro żenia zbiorowe, zasady post ępowania w sytuacjach
zagro żenia – 5 godzin lekcyjnych

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 6 godzin lekcyjnych

IV etap edukacyjny: Szkoły ponadgimnazjalne

Moduły:

1. Prawna ochrona pracy – 6 godzin lekcyjnych 

2. Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy –
5 godzin lekcyjnych

3. Zagro żenia i profilaktyka w środowisku pracy – 10 godzin 
lekcyjnych

4. Bezpiecze ństwo poza prac ą – 4 godziny lekcyjne

5. Postępowanie w sytuacjach zagro żeń, awarii i wypadków –
3 godziny lekcyjne



STRUKTURA „MODUŁOWA” MATERIAŁÓW

Modułowa struktura pomocy edukacyjnych – autonomiczny zbiór jednostek 
lekcyjnych, składających się na całość danego zagadnienia, które mogą być 
zrealizowane w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej, bloku 
przedmiotowego, itp.

Oprzyrz ądowanie każdego modułu pakietem edukacyjnym
� materiał źródłowy - podstawowa wiedza z zakresu modułu
� materiały pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia
� foliogramy (prezentacje komputerowe)

Dwie wersje pakietów edukacyjnych:
� klasyczna, drukowana
� na płytach DVD



PAKIET EDUKACYJNY

� materiał źródłowy – podstawowa wiedza z zakresu modułu
� materiał pomocniczy stanowiący poradnik metodyczny dla

nauczyciela zawiera:
- kartę modułu zawierającą następujące informacje:
� nazwę modułu, dla kogo przeznaczony, czas realizacji
� poziom wiedzy początkowej, pomoce dydaktyczne, cele edukacyjne

� treści (tematy lekcji składających się na moduł), literatura
uzupełniająca

� foliogramy



KARTY JEDNOSTEK LEKCYJNYCH ZAWIERAJĄ:

� temat lekcji
� formę realizacji (przedmiot, ścieżka?)

� cele lekcji
- edukacyjne
- wychowawcze

� metody nauczania z wyraźnymi odniesieniami do używanych
narzędzi edukacyjnych

� narzędzia edukacyjne

� formy aktywizacji uczniów

� plan zajęć i materiały lekcyjne (w tym teksty pomocnicze

dla nauczyciela)

� zbiór innych wykorzystywanych narzędzi

� pytania kontrolne, testy, quizy wraz z rozwiązaniami

� literaturę uzupełniająca



KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – 2013/2014

� 213 nauczycieli (178/ 137/ 77/ 
54/ 45)

� 53 szkół (40/ 43/ 25/ 22/ 26)

� 7023 uczniów (5463/ 4000/ 1939/ 

1884/ 1888)



HARMONOGRAM 2013/2014

� 02.10.2014– inauguracja programu
� X.2014 – III.2015 – realizacja – minimum 

2 godz. lekcyjne
� do 30.11.2014 r. – informacja o 

ewentualnych planowanych konkursach
� do 31.03.2015 r. – przesłanie do OIP 

„Informacji o realizacji programu” oraz 
„Ankiety”

� przełom maja i czerwca 2015 r. –
podsumowanie programu, wręczenie 
zaświadczeń



Przerwa ☺

Jak pracować bezpiecznie 
i jak egzekwować swoje 
prawa w pracy?

W prezentacji wykorzystano materiały uzyskane z CIOP-PIB oraz slajdy przygotowane 
przez nadinspektora Stanisława Janeckiego z OIP Krakowie 

Sekcja Prewencji i Promocji
OIP w Łodzi
tel. (42) 635 12 34
prewencja@lodz.pip.gov.pl lodz.pip.gov.pl


