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Aleksander Piecuch

EDUKACJA A PROBLEMY WYKLUCZENIA

Z RYNKU PRACY

Streszczenie

Koncepcji LLL całożyciowego lczenia się, nie można rozpawwaó w oderwaniu od pracy
człowieka. Zjawiska wykluczenia społecznego są dzisiaj realnym zagroieniem dla każdego czło-
wieka i w kazdym wieku. Przed systemem edukacji stoją bardzo poważne wyzwania, do których
na|eźry przec|wdzlałanie skutkom rozwoju cywilizacyjnego _ marginalizacji społecznej.

EDUCATION AND PROBLEMS OF EXCLUDE FROM THE JOB MARKET

Abstract

The LLL conception - a lifelong leaming, we can't consider in isolation from people's work.
Nowadays the social exclusion is a real threat to every person and every age. The education sys-
tem has very serious challenges, which includę counteńng the effects ofcivilization deve|opment
- social marginalization.

Wstęp

W swoim opracowaniu o nov,ly kształt edukacji K. Denek zauważa: edukację i gospodarkę

można porównaó do układu nac4rń połączonych. Z jednej strony powstanię lub rozsxtój dzie-

dzin działa|ności ękonomicmej wywofuje zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje lub zwięk-

sza popyt na określone grupy zawodowę' Z drugiej strony edukacja determinuje w z;nacznym

stopniu gospodarkę. (...) Powiązanie edukacji i rynku pracy odbywa się na zasadzię sprzężrc-

nia zwrobrego' Oznacza to, że rynek pracy jest uzależriony od edukacji, a równocześnie nań

wpływa. To samo doĘczy edukacji. Zarówno rynek pracy, jak również edukacja sąwzględem

siebię autonomicznel. We współczesnych gospodarkach światowych owo sprzężenie zwTotne

nabiera szczególnego znaczenia. Prawdopodobnie bezpowrotnie minęĘ czasy, kiedy nowo

przyjęty do pracy pracownik przechodził cykl różnorodnych szkoleń, przez kilka miesięcy był

I K. Denek, o nowy laztałt edukacji,wyd. EdŃact'ne Akapit, Toruń 1998.
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Tatiana Ronginska

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA P OCZUCIA
SUKCESU W PRACY

Streszczenie

W aĘkule przedstawiono interpretację pojęcia sukcesu w pracy na gruncie współczesnej psycho-
logii pracy i zarządzania. W celu dokładniejszej ana|izy treści pojęcia sukcesu zastosowano sys-
temową metodę opisu pojęć wie|onlacznych, metodę pentabazy. Pokazano miejsce omawianej
kategońi wśród innych podstawowych wznaczników efektywności człowieka w środowisku za-
wodowym. Jako przykład ana|izy pojęć wieloznacznych podjęto próbę semantycznego opisu za-
wartości kategorii ,,sukces'' i jego egzemplifikację w rożnych językach.

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE SENSE OF SUCCESS AT WORK

Summary

The interpretation of the notion of success at work on the grounds of contemporary psychology of
work and management was presented in the paper. In order to carry out a more thorough analysis
of thę content of success, the system method of describing ambiguous terms, i.e. a five-factor
method of analysis, was applied. The place of the analyzed category among the other basic deter-
minants of human efficiency in the work environment was presented. As an example of the analy-
sis of ambiguous terns, the attempt of a semantic descńption of the content of a category of ,'suc-
cess'' and its exemplification in different languages was undertakęn.

W obecnych czasach wzrastającego tempa zycia, potęgującej konkurencji i rywalizacji chęć

osiągnięcia sukcesu staje się dominującym dążeniem człowięka. Zainteresowanię sukcesem

występuje nie Ęlko na łamach prasowych, lecz pojawia się w środowisku edukacyjnym' gdzie

zaczyna być waznąprzesłankąreorganizacji procesu kształcenia na poziomie średnim i wyż-

szym zgodnię z wymaganiami rozwijania kompetencji prakĘcznych, umiejętności zastoso-

wania wiedzy akademickiej dla osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Pojęcie sukcęsu nie jest jednowymiarowym konstruktęm. Na sukces składa się wiele

czynników warunkujących jego osiągnięcie. Należą do nich zdolności do szybkiego przyswa-

jania nowej wiedzy, umiejętności planowania swoich działań, strategie radzenia sobie z pro.

blemami, kompetencje interpersonalne niezbędne w pracy zespołowej itd. Tradycyjny podział

przyjęty w diagnostyce psychologicznej przedstawia czynniki efektywnej pracy w odniesieniu

do trzech sfer psychicznych: umysłowej, moĘwacyjnej oraz społeczno-komunikacyjnej.
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Alena oćkajovó., Jźn stebila' Danie| Novók

STAROSTLIVOSf OB;OZP AKO JEDEN
ZO Z AKLADNVCH PREDPOKLADOV

DOSAHOVANIA DOBRYCH VTfSLEDKOV V PRACI

DBAŁoŚc o PoDsTAwowE zAsADY BHP GWARANCJĄ oSIĄGANIA DoBRYCH
EFEKTÓWW PRACY

Ćlńnok pojednńva o problematike BoZP. Poukazuje na jej vyznam pre zamestnancov
a zamestnóvate|'ov' definuje hlavnć dokumenty v tejto oblasti na Slovensku. Pozitivny
ekonomick;i vplyv z|epśenia pracovn;y'ch podmienok, śpeciólne BoZP 1e spojenć s lryśśou
produktivitou próce, efektivitou ale aj kvalitou pr6ce akvalitou poskytovan1l'ch slużieb, ćo mÓżu
tvorit' |en zdravi a motivovani zamestnanci. Pretoże ve|'a zamestnóvate|'ov ako aj zamestnancov
mó vel'mi nizke próvne povedomie tfkajóce sa BoZP je dóleżitć posĘtnrit' śtudęntom a ućitel'om
kvalitn}i systóm vzdelóvania v tejto oblasti. Tento ćlónok podóva informócie ako je qichova
k BOZP implementovanó v zókladnfch a strednlch śko|ńch a śpecifikuje qichow budricich
ućitel'ov k BOZP predovśetkym na UMB v Banskej Bystrici. Je vel'mi dÓleżitó mat' dobró
ućebnice alebo ućebnć materió|y (skńptó' monografie, eJeaming) pre tento ńćel ćoje aj obsahom
tohto ćlónku'

TAKING CARE OF SAFETY AND HEALTH PROTECTION AS ONE OF.THE BASIC
PARTS OF ACHIEVING GOOD RESULTS AT WORJ<

Summary

The article is concerned to the issue of Safety and Health Protection. It shows off its meaning
according to the employers and employees, it defines main documents of the area in the Slovak
Republic.
The qualiĘ and level of safety at work and the employees. health in a wider context presents
culture, social and economical maturity of both employers and the state. The positive
economical influence of the improvement of working conditions, especially Safety and Health
Protection, is conveyed with higher productivity, efficiency as we|l as the qualiĘ of work or
quality ofthe services provided, which is created only by healthy and motivated employees. Since
many employers as well as many employees have low legal awarness related to Safety and
Health Protection, it is neccessary to provide both students and teachers in that area with high
quality system of education and the article gives information such as education towards Safety
and Health Protection which is implemented at primary and secondary schools and it specifies
education of the next teachers to SafeĘ and Hea|th Protection more at the University of Matej Be|
in Banskó Bystrica. Itis very important to have good textbook or educativę mateńal for this
puĘose, vańous kinds of textbooks, monographies' internet web sites, e-learning, everything is
bńefly described in this article'
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Miroslava Mik|ośikovń

SELF.REFLECTION AND PSYCHO.DIDACTIC
COMPETENCE OF A UNIVERSITY TEACHER

OF TECHNICAL SUBJECTS

Abstract

Undoubtedly, the essential pedagogic skills of a university teacher of technical subjects include
high erudition in the field of didactic competences and regular self-reflection. For a teacher, that
means existence of adequate level of knowledge and experience in the field of education theory,
work including feedback and self-reflection. Self-reflection and didactic competence are closely

interconnected, they are blended together. To be specific this means that awareness ofprogress of

last education, its optimum and less successful parts, facilitates the teacher to plan future educa-
tion, even with more efficient use of teaching resources. The interconnection of psycho-didactic

competence and pedagogic self-reflection may be regarded as inseparable parts ofpedagogic ac-
tivities' which the teacher must do regular|y if sĄe wants to make his/her education in good qual-

itv.

AUTOREFLEKSJA I KOMPETENCJE PSYCHODYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA
AKADEMICKIEGo PRzEDMIoTÓw rtcrrxrczNYcH

Streszczenie

Bez wąĘienia, niezbędne umiejętności pedagogiczne nauczycie|a akademickiego przedmiotów

technicznych obejmują wysoką erudycję w zakresie kompetencji dydaktycznych i regulamą auto-

refleksję. Dla nauczycie|a, oznacza to istnienie odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia
w dziedzinie teońi edukacji' pracy' w tym opinii i autorefleksji. Autorefleksja i kompetencje dy-
daktyczne są ze sobą ściśle powiązane, harmonizują ze sobą. Bycie maczącyrn onaczą świado-
mość postępu edukacji' jego poziomu optymalnego i mniej udanych obszarów, ułatwia to nauczy-

cielowi planowanie przysz1tego kształcenia, a nawet bardziej efektywne wykorzystanie zasobów

dydaktycznych. Połączenie kompetencji psychodydaktycmych i pedagogicznej autorefleksji mo-

żebyćuntanejako nieodłączna część dział'ań pedagogicznych, które nauczyciel musi wykonywać
regularnie, jeśli on/ona chce, aby jego kształcenie było dobrej jakoŚci.

lntroduction

A university teacher of technical subjects realizes education at university which, as Mużik

says (2004), is a place where pedagogy męęts andragogy. Profile ofa graduate ofa technica|

universiĘ is specified firmly; however, use of teaching methods and technical educational
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vyv Żlri pnnsoNAI.,Nino INFoRMAĆNiuo
SYSTEMU K RIZENI VZDBIAVANI V BOZP

SYSTEM INFORMACJI OSOBOWEJ I JEGO WYKORZYSTANIE
w ZARZĄDZANIU EDUKACJĄ w ZAKRESIE BHP

Abstrakt

ńizeni personólnich procest je dnes ve vćtśinć organizaci podporovóno na ńznć ńrovni
informaćnimi a komunikaćnimi technologiemi (ICT) a informaĆnimi systemy (IS). V oblasti
BoZP se doposud setkóvóme spiśe sjejich poużitim pro administrativni ńćely, piipadnć jako
nóstrojem komunikace. Yyużivźni komplexnich nebo integtovanfch personólnich informaćnich
systómri vśak pńnóśi śirśi uplatnćni v oblasti anali,zy potieb, plónovźni a rea|izace vzdć|6vźni
pracovnikfi. Mó takć dopad do oblasti efektivni kontroly dodrżovóni stanovenlch pravidel.
Vfznamn;y'm efektem je pak pfimć propojeni modulu BoZĘ resp' śkoleni a kursy' personólniho
informaćniho systćmu, se systćmem pro iizeni praci.
Pńspćvek ''Vyużiti 

personólniho informaćniho systómu k iizeni vzdólóvńni v BoZP,. se v prvni
ćźtsti zabyvtt vymezenim personólniho informaćniho systómu v procesu iizeni |idsĘch zdrojri
organizace, Je zde lysvót|eno soućasnć pojeti tóto podpory a możnć piisfupy k nćmu. Ukazuje, ve
ktenich modulech PIS je problematika BoZP podchycena a v jakćm kontexfu' Ve druhó ćósti se
vćnuje plónovilni, iizeni a organizaci vzdć|6v6ni v BoZP v rómci organizace a ve tieti propojeni
tohoto procesu s jinjmi podnikoqfmi procesy.
Na zóvćr shrnuje nćkterń doporućeni pro ap|ikaci podpory PIS ve vzdćlóvńni v organizaci.

APPLICATION OF PERSONAL INFORMATION SYSTEM IN MANAGING THE
OCCUPATION ALHEALTH AIID SAFETY EDUCATION

Summary

Most organizations currently manage their personal processes through ICT (Information and
Communication Technologies) and IT (Information Technologies) in different extent. In the
Occupational health and safety (OHS) area they are used more likely for administrative purposes
or serve as a communication tool. Comprehensive and integrated personal information system
(PIS) could, however, bring broader use in the field of needs analysis, scheduling or
implementation of employee education and training. PIS also affect efficient control of rules that
have been already set up. Significant outcome can be reachęd by interconnection of PIs/ oSH
model with the task management system.
Report on ,,Application of personal information system in managing theOccupationalhealth and
safetyeducation" deals, in itsfirst part, with the definition of PIS in the extent of organization's
human resource management - with present approach explained. It shows which PIS modules
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MoAEJIb 3HAHb HABIłAJIbHoI nrn4vtETHoi
OBJIACTI IH}KEHEPA.IIEAATOTA

AHorauis

B crarri npoBeAeHo arłaJis niAxoAis ao no6yAosl,l il,toAeli r|axiaqr, 3oKpeMa MoAenoBaHH'
3HaHb AJI' [peAMeTHI,Ix o6rracrefi. Porpo6lerło n'qntxolr,tnoneaTHy MoAeJIB erłanl inxexepa-
neAarora npe,queruoi oblacri HaBrłalbHoro rypcy <Iurelerryalrni rexuolorii ynpanlirrrrr
npnfirłxrrr piruerłr>>, ilIo BI'KJIaIaeTbc' cryAerrTau irrxeuepuo-negarońvrłoro Qaxylrrery sa
cneqialrrricrlo <flpoQecifirła ocsira. KoMn'roreprri rexHo.norii>. Hail6irrrur yninepcalrurłuu'
IrIo aiAnogi,qaloTb BI,IMoraM ra siglłocuo JIerKo HźUIaIIJToBy}oTbc' Ha KoHKpeTI{y npeAMeTEy
o6lacrr € ceMaHTIłqHa ra Qpeźrr,rona uo.[eli.

MoDEL WIEDZY DLA RoŻNYcH oBsZARow PRZEDMIoToW
PEDAGOGA-INZYNIERA

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę podejścia do budowy modelu specjalisty' szczególnie modelowania wie-
dzy d|a róinych obszarów przedmiotów. opracowano pięć e|ementów mode|owania wiedzy pe-
dagoga inżyniera przedmiofu ,'Technologie intelekfualne zarządzania podejmowaniem decyzji'',
który jest wykładany sfudentom Wydziału Inzynierii Pedagogicznej, specjalności ,,Przygotowanie
zawodowe' Techno|ogie komputerowe''. Najbardziej uniwersalne w modelach; to, co spełnia wy-
magania i stosunkowo łatwo dostosować do kazdego obszaru przedmiofu, jest semanĘzm i kon-
strukcja modeli.

THE KNOWLEDGE MODEL FOR DIFFERENT AREAS OF SUBJECTS
OF ENGINEER TEACHER

Summary

The article concerns the analysis of the approaches to the construction of the model of specialist,
particularly knowledge modeling for different areas of subjects. The five elements have been de-
veloped for knowledge modeling of engineer teacher of the course "Intellectual technologies of
decision making management'', which is taught for the sfudents of the FaculĘ of Pedagogical En-
gineering, specialty "Vocational education. Computer technologies". The most universal in mod-
els are; which complies with the requirements and relatively easy to adapt them to each area of the
subject; the semantic and frame of models.

Ilocmauoexa npońneruu y 3aaanbwoJłty saaudi mą ii 38,n3ot 3 8g:xtJ|u8uJł,u HayKoauilu ma

ry,aKmu4HuJ|,u 3a8da,rHnJł,z. Y :n'xsxy 3 AHHaMiKoIo po3BI]rTKy cycninrcrna, Iuo BI,IKJIEKac
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INTERPRETACYJNE PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELA JAKO FUNDAMENT

ZRDZUMIENIA SIE CIowE Go ŚnooowISKA
UCZENIA sIĘ

Streszczenie

Rozwój cywilizacyjny przyczynlł się do ko|ejnego zweryfikowania podejścia do edukacji pod
wpływem nowego stafusu wiedzy, wynikającego z eksplozji informacji o nowych mediach.
Z jednej strony edukacja dąiry do rewitalizacji i kultywowania tradycyjnych wartości, które
mieszczą się w szeroko rozumianym nurcie humanizmu' z drugiej strony można zaobserwować
podporządkowywanie się w mniejszym lub większym stopniu narastającej fa|i technologicznej'
Uczeń i nauczyciel rozpoczynając wspólną ścieżkę edukacyjną stoją przed wyborem: czy być
świadomymi kreatorami, czy biernymi konsumentami ,,cyfrowej rzeczywistości..?. Jaką ścieżkę
wybiorą? Jest to pytanie, na które będę szukała odpowiedzi odwołując się do literafury
przedmiotu z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i pedagogiki orazbadań własnych.

INTERPRETATTVE OCCUPATIONAL TEACHER PREPARATION AS THE I'ASIS
OF AN UNDERSTANDING OF NETWORK ENVIRONMENT OF THE LEARNING

Abstract

The development of civilization has contributed to another change in the approach to education
under the influence of the new state of knowledge resulting from the information boom in the new
media. On the one hand education facilities aim at revitalization and cultivation oftraditional val-
ues that are included in widely understood humanism trend. On the other hand a higher or lower
level of compliance with increasing technological wave may be observed. A student and
a teacher when starting ajoint educational path face a choice: whether to be conscious creators or
passive consumer of 'digital media. Which path will they chose? These is the questions that I will
attempt to answer referring to sources from the field ofpsychology, sociology, philosophy, peda-
gogy and own research.
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CELOŁIVOTNE VZDE,LAVI.NTN V OBLASTI BOZP
Z IdNADISKA POVINNOSTI PRAVNICKYCH OSOB

AFY ZICKYCH OSOB PODNIKATETOV

cAŁoZYcIowE KSZTAŁCEN|E w ZAKRESIE BHP Pow|NNoŚcI4 osÓn PRAWNYCH
I FIZYCZNYCH

Sumńr

Prispevok poukazuje na podmienĘ a povinnosti zamestnóvatefov śkolit'svojich zamestnancov
o bezpećnosti a ochrane zdravia pri próci (BOZP). Otźnka śkoleniaje rÓznorodó ćo do obsahovej
nóplne pre jednot|iqich zamestnancov tak ćasovćho rozsahu pripravy. V Európe sa kladń próve
podmienky pripravy zamestnancov na poprednć miesto z hl'adiska zabezpećenia podmienok
prevencie.

LIFELONG LEARNING IN THE FIELD OF SAFETYAND HEALTH AT WORK
I.\I TERMS OF RESPONSTBILITIES OF PEOPLE AND BUSINESS

Summary

Paper deals with conditions and responsibilities employers to train their personnel about
protection ofhealth and work safety. The question oftraining is very various in opinion contenl
and time programme.
ln Europe training about protection belong to one from the first position prevention and work
conditions.

Lrod

\ jńli 2006 vstupil u nós do platnosti Zźtkon ć, |24 o BOZP, ktor'i ustanovuje povinnosti

:cilnicĘch osób a fuzickfch osób, okrem inćho, zabezpećovat' pravidelnó śkolenie

r Ll\.erovanie vędomosti o BOZP, ktoró sa s vedomim prźvnickej osoby zdrżujri v jej

.dektoch. V pripade nezabezpećenia śkolenia zamestnancov o BoZP a overovanie ich

iedomosti, móże Inśpektorót bezpećnosti próce ulożit'pokutu do 250 000 sk (cca 8333 EUR)

:nirnickej osobe a podnikajńcej fuzickej osobe [l $ 59, ods. h)].

obsah, rozsah' lehoĘ śkolenia o BoZP, vymedzuje lykonóvaci predpis - Vyhlóśka MV

sR 35ó12007 Z. z. ktorou sa ustanovujń podrobnosti o pożiadavkóch a rozsahu qichovnej
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BOZP V MALYCH A STREDNYCH PODNIKOCH

BHPW MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIoRSTWACH

Abstrakt

Bezpećnosf a ochrana zdravia pń próci je v kontexte medzinórodnóho h|'adiska preferovanó
nielen ako protińrazovó prevencia, lytvóranie a udrżiavanie podmienok na zaistenie BoZŁ ale v
śirśom kontexte zahińa podmienĘ pre uspokojivń prócu, pohodu pri próci, sociólnu ochranu a
próvnu ochranu zamestnancov a primerane aj inlch osÓb, ktorć sa s vedomim zamestnóvatel'ov
zdrżajó na ich pracoviskńch. Vyznamnń pozomost' z hl'adiska ńadenia BoZP si zasluhujń malć
a strednć podniky, ktorć najqy'znamnejśou mierou pńspievajń k negativnej śtatistike pracovnlch
trazov.

OSH IN SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

occupational safeĘ and health at work in context with international perspective is not on|y
preferred as an accident prevention, creation and maintain of conditions to ensure the health and
safeĘ, but in a broader context can be also included the conditions for satisfactory work,
wellbeing at work, social protection and legal protection ofemployees and other persons staying
at workplaces. Important considerations in terms of OSH management deserve small and medium
enterpńses, which contribute most significantly to the negative statistics of occupationa|
accidents.

L vod

P.rdnikanię v malich a strednych podnikoch (MSP) je śpecificke v naśich podmienkach

1edovśetĘm svojou flexibilitou a możnost'ou r'.ichlejśieho prispósobovania sa turbulentnlm

rrlmienkam trhovćho prostredia v porovnani s vel'kimi podnikmi. Z tohto dóvodu rastie

.rznamnost' mal1ich a strednfch podnikov nielen na Slovensku' ale i v ostatnfch krajinóch
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COMPETENCIES AND OCCUPATIONAL HEALTH

AND SAFETY

Abstract

Organisations often use an occupational health and safety management system. Core competen-
cies of a manager in an organisation should also include knowledge of this area. The article com-
pares norrnal models ofcompetencies with the basic principles ofoccupational health and safety
at work and also with the pńnciples of the process approach. The result is a recommendation to
enhance competencies with process management. An individual will leam this wide range of
know-how a long time.

KoMPETENCJE A BEzPlE,CzEŃsrwo I HIGIENA PRACY

Streszczenie

organizacje często używają systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowe
kompetencje menedżera w organizacji powinny takze zawierać znajomość tego óbszaru. Artykuł
porównuje normalne modele kompetencji z podstawowymi zasadami higieny i bezpieczeństwa
pracy, a także z zasadami podejścia procesowego. Wynikiem jest rekomendacja, izeby mtiększyć
kompetencje w procesie zarządzania. Jednostka będzie uczyć się szerokiego zakresu specjali-
styczrrej wiedzy przez długi czas.

lntroduction

SafeĘ at work is associated with human creativity. ComplexiĘ of technical systems is

growing. Somę owners of organisations are strongly focused on profit. Difficult life of thę

most people is against it. Safety at work has to step aside in some casęs and statistics confirrn

this. Hence, there are always improvements that need to be put in place for safety at work.

The solution is the active participation of managers. The question is their role in the new

conditions ofsociety.
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ZvYŚovANIE oDBoRNfcIt KoMPETENCIi
BUDUCICH uĆrrnrov _ vZDE,LAvłNrn K BozP

PoDNoszENIE KoMPETENCJI ZAwoDowYcH PRzYsZŁYcH NAUCZYCIELI
_KSZTAŁCENIE w ZAKRESIE BHP

Abstrakt

Nebezpećenstvo je stav a|ebo charakteru pracovnćho procesu' ktoni móże pośkodit' zdravie
śfudenta alebo zamestnanca. To je dóvod' prećo prevencia _ vo forme pravidelnlch stretnuti
organizovanlch ako sńćas( vzde||vacieho procesu _ je nevyhnutnó. Ciel'om pravidelne
organizovanfch stretnuti (napr. odbornć seminóre, prednóśĘ a praktickć cvićenia) pre śfudentov

1e zoznźtmi( sa s dóleżitostbu vzdelóvania v oblasti BoZP (vrótane chemickej bezpećnosti,
spróvnej manipulócie s chemicklmi lótkami, poskytnutim prvej pomoci pri ohrozeni żivota
a zdravia a neodkladnfm zisahom pri zóchrane majetku).
Prispevok poukazuje na dó|eżitost' vzde|źpania v oblasti dodźiavania zósad bezpećnej próce
a ochrany zdravla śfudentov _ budńcich ućite|'ov chćmie.

INCREASING OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS
- EDUCATION TO OHS

Abstract

The danger is the state or the characteristics of working process that can damage the health of
a student or an employee. That is why the prevention - in the form of regular organized sessions
as a part of educational process - is inevitable. The aim of the sessions (such as seminars, lectures
and as well as practical trainings) for students is to become familiar with the importance of OHS
education (including chemica| safeĘ proper manipulation with chemical substances, providing
first aid when life-threatening situations take place, as well as immediate intervention when
material assets are in danger).
The article proves the importance of education in field of respecting the safe work and the
prevention of students health future teachers of chemistry.

Uvod

Snaha ovzójomnó prepojenie azb|iżęnię sa qfroby, spotreby aobchodu na medzinórodnej

urovni sa stóle viac pĘavuje vo svete. Toto snażenie sa prejawje aj v oblasti vzdelóvania.

Vzdelanie mó vyiznamnń ńlohu pri vlvoji ękonomik a spoloćnosti. Vznikajt novć fakulĘ
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FLEXIBLE FORMS OF WORK ORGANIZATION
VS THE DEMAND FOR NEW PROFESSIONAL

COMPETBNCIES _ ACCORDING TO EMPLOYERS
AND REPRESENTATIVES OF LABOUR MARKET

INSTITUTIONS

,{...l Substituting a qualiJications-bąsed career model with a competencies-based

newlifecompete-,;:Ęł:i;!ii;,:ii:#ti;ii,,;:::?;I;:;:";:,i:;i,
[Author's own translation after: A. Banka 20081'

Summary

Flexible organization of work makes it easier for modem employees to adjust their work to other
aspects of life, e.g. cańng about their families. It also gives the possibility to achieve professional
goals more effectively and provides more space in terms of choosing the type, time and place of
work. Flexible forms of employment and work organization encourage the motivation to leam
new things, because changing the job may go together with the need to gain new qualifications
and professional competenciest. Howeuer, can we say that the changes within work organization
generate the demand for specific knowledge, skills and conduct of life? If it is so, what kinds of
competencies support our existence in the flexible labour market? In the present article, the
above-mentioned questions are addressed to and answered by employers and representatives of
labour market institutions. The analysis ofselected aspects ofthis problem has been supported by
data from the studyr titled: ,,The Preparation of Vocational School Students to Flexible Forms of

, A. Bańka' otwartość na nowe formy doświadczania pracy i codzienności a procesy integracji osobowości,

fin:l Praca człowieko w XXl wieku. Kontelrsty _ wyzwania _ zagrożenia, editedy by R. Gerlach, Bydgoszcz
2008. p. ó5-óó.

t'C. Selby, F. Wilson, W. Korte, J. Millard, W. Carter, Almanach wiedzy o telepracy (Flexible l(orking
Handbook). The report from the FlexWork project, realized as part of the 5h Framework Programme for Re-
search and Technological Deve|opment in EU' 2001' p.ó; w. Furmanek' 7nrys humanisĘcznej teorii pracy
( nowe ho ryzo nty pedagog i ki praćy,), warsaw 2006' p. 37 2-3.| 3.

'One of the immediate objectives of the research was to: determine employers'expectations towards the
qualifications and competencies of vocational school graduates, getting to know their opinions on the topic of
flexible forms of employment and work organization and the preparation in this scope. The survey involved ó30
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CZYNNIKI ROZNICUJĄCE PRoAKTYwNoŚĆ
STUDENTOW W KARIERZE-

Streszczenie

Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania czynników różnicujących proaktywność sfudentów
u'kańerze. W aĘkule przedstawiono pojęcie proaktywności, cechy osób proakĘwnych oraz cha-
rakterystykę domen zachowań proaktywnych w kańerze. W celu rozpoznania za|eŻności pomię-
dzy zachowaniami proaktywnymi sfudentów w kańerze a wybranymi zmiennymi meĘczkowymi
autorka artykufu przeprowadz|ła badania wśród studentów bydgoskich ucze|ni publicznych
i niepublicznych. Niniejsze opracowanie przedstawia ich rezultaty, które wykazaĘ, że w różnym
stopniu takie zmienne jak: rodzaj miejscowości zamieszkania i doświadczenia zawodowego oraz
poziom wykształcenia matki rómicują proaktywność studentów w karierze i jej poszczególne
aspekty' Natomiast czynniki takie jak: płeć' wyniki w nauce uzyskiwane przezbadanych studen-
tów' ukończonaprzez nich szkoła średnia' wykształcenie ojca, ocena syfuacji ekonomicznej wła-
snej rodziny (dokonywana przez respondentów) oraz łączenie studiów z pracą nie różnicują wy-
ników uzyskanychprzez respondentów w sposób statystycznie istotny.

DIFFERENTIAL FACTORS OF STUDENT PROACTIVITY IN TIIEIR CAREER

Summary

The following text is presented in an attempt to show differential factors of student proactivity in
thęir career. In the article author presented definition of proactivity, characteristic of proactive pe-
ople and description ofproactive behaviour domain in career. In order to recognize the relation-
ship between the student proactive behaviour and selected specific variability, the author of this
article has carried out the researches among the students from the public and private universities
in Bydgoszcz. This work presents their results which have showed that in various degree such va-
ńables as: the place where they |ive' the kind ofprofessional expeńence and mother's education,
differentiate sfudent proactiviĘ in career and its individual aspects. However' such factors as: sex'
the results in studying achieved by students, the kind of secondary schools they have graduated
from, the father's education, economical situation assessment in their own family, which was ma-
de by respondents, and also working and sfudying at the same time, do not diffęrentiate the re-
sults, which were achieved by respondents, in essential and statistical way.

.Część 
niniejszego aĘkułu jest pracą naukową finansowaną ze środków na naukę w latach 20|0-20| l jako

;rtljekt badawczy promotorski nr N N|0ó 220738. Problematyka prokaĘwności została również podjęta przez
x:rorkę w aĘkule zaĘrtułowanym: Proaktywność młodzieży i jej znaczenie w edukacji wspomagającej
:,..lnowanie i rozwói kariem.
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ERGONOMIC WORI( CULTURE
AS A PREREQUISITE FOR HEALTITY COMPUTER

woRr( ToWARDS QUALITY OF LIFE

Abstract

Ergonomic culture can be explained as a component ofgeneral safety culture related to ergonomic working
environment on the one hand, and computer users' attitudes towards ergonomically safe computer use,
defined by work safety regulations, on the other hand. Both those aspects are important components within
general safety culture. The article analyses various factors of ergonomic culture in different environments in
Latvia, as well as partially in the Czech Republic and Slovakia.

ERGoNoMIczNA KULTURA PRACY JAKoWARUNEK wsTĘPNY DLA zDRowEJ PRACY
Z KoMPUTEREM PoD WZGLEDEM JAKoŚcI żvcld,

Streszczenie

Ergonomiczra kultura może być wyjaśniona jako składnik ogólnej kultury bezpieczeństwa odnoszącej się
do ergonomii środowiska pracy z jednej strony i postaw uzytkowników komputerów i ergonomicznie
bezpieczrrego korzystania z komputera, określonej przez przepisy b€zpieczeństwa pracy' z {rugiej strony.
oba te aspekĘ stanowią ważne komponenty wewnątrz ogólnej kultury bezpieczeństwa. Artykuł analizuje
różne czynniki kultury ergonomicznej w róznych środowiskach na Łotwie, jak i częściowo w Czechach i na
Słowacji.

Introduction

According to EUROSTAT data in 2010 information technologies (IT) were available to

approximately 70% of all housęholds throughout European Union (EU)', however in such

countries as the Czech Republic (CZ), Latvia (LV) and Slovakia (SK) the availability of IT

was respectively 64,50 and 64%o out of all households. Meanwhile the number of individual

computer users aged 16 - 74 in 2010 reached 67yo LV, 69% CZ and'lByo SK, but in 20l l -

14oń, 18%o and 83Yo ręspectively' which confirms very rapid growth in computer use.

Compared with average value in EU , 7 8o/o, all three corrntrięs are approx. on EU-average levęl

'Information society statistics (2011); hĘ://epp.eurostat.ec.europa.eu./statistics_explained/index.php/
Information_society_statistics. (Retrieved 15.02.2012.)
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TNFORMOVANOST STT]DENTOV UKF V NITRB

V OTAZKACH BOZP

PoDNoSZENIE ŚwIADoMoŚcr STI'DENTÓW [JI(F w NITRZE

WZAKRESIE BHP

Abstrakt

Prispevok sa zaoberł problematikou zmapovania informovanosti śfudentov Univerzity
Konśtantina Filozofa v oblasti BoZP. Cie|bm prieskumu bolo zistit', ći śfudijn! odbor, kton.f
śtudenti vysokej śkoly śfudujń mó vplyv na dosiahnutć vfsledĘ v pńeskume. Sledovali sme
najmii zońentovanie sa śtudentov v zlkladn1ich pojmoch sńvisiacich s bezpećnosfou próce
a ńroveń ich próvneho povedomia.

AWARENESS OF CPU STUDENTS ABOUT TTIE SAFETYAND HEALTH
PROTECTIONATWORK

Summary

The paper deals with the issue of mapping the awareness of Constantine the Philosopher
University sfudents about the safeĘ and health protection at work. The aim of the survey was to
find out whether the field that the higher education students study has an effect on the results
achieved in the survey. Wesfudied the sfudents.ońentation in the area of basic terms associated
with the safety at work as well as the level of their legal consciousness.

Óvod

Zpńrodzenćho vlvoja spoloćnosti, sktorlm sńvisi prudlo.i rast informócii aprebiehajńca

g|oba|iz6cia, vyplynula celospoloćenskó potreba prijatia stratćgie celożivotnóho vzde|źyania

acelożivotnćho poradenstva (dalej len stratógia civ acir\ avo nóstroja na formovanie

vedomostnej ńrovne spoloćnosti. Rada Európskej ńnie o vzdelóvani a odbornej pńprave

v rómci preskumania lisabonskej stratógie, ktoń vyda|a Európska rada na svojom zasadnuti 4.

- 5. novembra 2004, zdórańlje, że pre lisabonsku stratćgiu je kl'ućovou spoloćnost'ou tó,

ktoró je za|ożęn6 na vedomostiach. Ako sa v dokumente d'alej uv6dza, prinos vzdelńvania

a odbomej pńpravy je nenahraditelh1im, pretoże zabezpećuje zókladńu nevyhnutnfch
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ZAGROZENIE STRESEM ZAWODWYM
W SRODOWISKU PRACY OPIEKUNA

w ZAI<ŁADACH oPIBKUŃczycH

Streszczenie

Współcześnie praca zawodowa odgrywa niezwykle istotną ro|ę w zyciu człowieka. NiesteĘ po-
mimo wielu jej pozytywnych aspektów' staje się ona coraz częściej żródłem stresu. Zjawisko,
o którym mowa występuje z róimym natężeniem niema| we wszystkich grupach zawodowych'
Zlutagi na jego znaczr,e, zarówno indywidualne, jak i społeczne konsekwencje' wymaga ono
szczegó|nego zainteresowania. W niniejszym aĘkule podjęto teoretyczne rozvłtŻania na temat
stresu zawodowego orźV zaprezentowano wyniki badań empirycmych przeprowadzonych wśród
opiekunów zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej.

OCCUPATIONAL STRESS RISK IN THE WORK OF A GUARDIAN IN CARE FACILI-
TIES

Summary

Nowadays professiona| work plays an impońant role in thę human |ife. Unforfunately, despite its
many positive aspects, it often becomes a source of stress. This phenomenon occurs in vańous
intensity levels in almost all occupational groups. Because of its significant, both individual and
social consequences, it requires a particular scientific interest. This article contains theoretical
reflections on occupational stress and presents the results of an empirical research carried out
among the guardians working in a Social Care Centre.

Wprowadzenie

obecnie pojęcie stresu jest wszechobecne' Więle się o nim mówi, zarówno potocznie, jak

i w świecie nauki. Stres był, jest i będzie, nie jesteśmy w Stanie go uniknąć - jedyne, co mo-

izemy zrobić to nauczyć się skutecznie przed nim chronić.

Pojęcie stresu jest neutralne. Pomimo, iż najczęściej kojarzy się z negatywnymi, niepożą-

danymi skutkami jego oddziaĘwania (est wówczas demoĘwujący, powodujący z czasem


