Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących
bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy
dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.
BHP obejmuje zagadnienia z
zakresu:
ergonomii,
medycyny pracy,
ekonomiki pracy,
psychologii pracy,
technicznego
bezpieczeństwa
i inne.

BHP

stworzenie warunków

bezpiecznej pracy
spełnienia wymogów

kontrola
stosowanie

Edukacja w obszarze BHP
Zagadnienia BHP na egzaminach zawodowych
Zapisy w zasadach oceniania dotyczących BHP – zadania
praktyczne
BHP w testach
Co można zobaczyć na egzaminach – czego uczyć w szkole?

Kwalifikacja: EE.01
Nazwa kwalifikacji: Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
Zawód: technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

- korzystanie z narzędzi (prawidłowe)
- usunięcie odpadów ze stanowiska (bezpośrednio po zakończeniu prac)

Kwalifikacja: EE.02
Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych
Zawód: mechatronik oraz technik mechatronik

- wykonywał montaż układu elektropneumatycznego przy wyłączonym napięciu zasilającym
- wykonywał montaż układu elektropneumatycznego przy zamkniętym dopływie sprężonego
powietrza
- przed montażem, lub w trakcie sprawdzał stan elementów stykowych przy pomocy omomierza

Kwalifikacja: EE.04
Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Zawód: Elektromechanik

- podczas demontażu/montażu łożysk używał narzędzi do tego przeznaczonych
- przed przystąpieniem do pomiarów rezystancji uzwojeń silnika odłączył kondensator roboczy
- każdorazowo załączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody
- do ściągania izolacji z przewodów używał wyłącznie szczypiec do ściągania izolacji lub noża
monterskiego

Egzamin zawodowy: B.01
Zawód: mechanik maszyn i urządzeń drogowych

- rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno – pomiarowe w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu i nieutrudniający pracy
- pracował w rękawicach ochronnych

Egzamin zawodowy: B.12
Zawód: dekarz

- w sposób bezpieczny posługiwał się… … …
- podczas cięcia, gięcia i transportowania blachy miał założone rękawice ochronne

Egzamin zawodowy: B.24
Zawód: technik gazownictwa

- ciął w rękawicach…
- usunął zadziory…
- sprawdził stan zaciskarki…
- przeprowadził próbę szczelności…

Egzamin zawodowy: BD.14
Zawód: murarz-tynkarz

- miał założone rękawice…

Egzamin zawodowy: M.23
Zawód: monter kadłubów okrętowych oraz technik budownictwa okrętowego

- stosował środki ochrony indywidualnej…

Kwalifikacja: MS.18
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

- zanurzył…
- odczekał…
- czyścił…
- wypłukał…
-wyrzucił…
-naniósł środek dezynfekujący…
- powtórzył… (minimum 5 krotnie)

Egzamin zawodowy: EE.03
Zawód: elektronik oraz technik elektronik

- rozpoznawanie znaków związanych z BHP

Podczas egzaminu praktycznego w zakresie BHP jest zwracana uwaga na
posługiwanie się narzędziami
stosowanie środków ochrony osobistej
„krytyczne” zagrożenia - odłączone media zasilające
ścisłe przestrzeganie procedur
W części pisemnej sprawdzana jest również wiedza teoretyczna

Przypadki
narzędzia pomiarowe (przewód ciągły jest nieciągły)
piłka do metalu nie chce przeciąć plastikowego korytka
wkrętarka wierci otwory w łbach wkrętów podczas wkręcania
Dla ucznia
wyjaśnić dlaczego stosowanie przepisów BHP jest tak istotne
uczyć „na przykładach” – demonstracja błędów i prawidłowych zachowań
myślenie
przewidywanie
obniżenie poziomu stresu

