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Wzmocnienie umiejętności pracowników
budowlanych w ramach BHP przy użyciu
multimedialnego szkolenia opartego na
przykładach zaczerpniętych z życia
codziennego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

OSTATNIE SPOTKANIE PARTNERÓW I KONFERENCJA
ZAMYKAJĄCA PROJEKT

CELE PROJEKTU
Projekt SERIO nawiązuje do kilku ważnych celów:

Aplikacja SERIO jest już ukończona. Wszystkie moduły wraz z
lekcjami oraz ćwiczeniami zostały umieszczone w aplikacji.
Kolejnym krokiem jest testowanie wersji narodowych.
Organizacja testów próbnych z udziałem beneficjentów
projektu oraz warsztaty rozpoczęły się w grudniu 2015 i
będą trwać do lutego 2016. Jest to doskonała okazja do
bezpośredniego zaprezentowania aplikacji potencjalnym
beneficjentom i skorzystania z ich pomocy przy ewaluacji
programu.
Kolejną, niestety już ostatnią okazją do spotkania się z
odbiorcami projektu w ramach jego trwania będzie
konferencja zamykająca prace w projekcie, która odbędzie
się w 24 lutego 2016 w Warszawie na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Jeśli masz ochotę dołączyć do nas to prosimy o kontakt
z Maciejem Siemiątkowskim projekty@pzpb.com.pl .
Podczas ostatniego spotkania partnerów szczegółowo
omawiany będzie plan rozpowszechniania aplikacji SERIO po
zakończeniu działań projektowych.
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Stworzenie łatwej w obsłudze aplikacji umożliwiającej
szybkie i proste przekazywanie wiedzy na temat
wybranych aspektów BHP.
Stworzenie specjalnej metodologii dopasowanej do
charakteru aplikacji.
Zwiększenie bezpieczeństwa na budowach nie tylko w
kraju, ale także na terenie UE.
Zwiększenie kwalifikacji pracownika budowlanego w
zakresie BHP.

PARTNERZY
Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org

TŁO PROJEKTU
Celem projektu jest zminimalizowanie do zera wypadków
zdarzających się na placach budów, rozwinięcie u
pracowników zdolności „bezpiecznego myślenia i
reagowania”, stworzenie atrakcyjnego narzędzia
wspierającego szkolenie BHP oraz wypracowanie nawyku
traktowania spraw BHP jako potrzebnych niż jako „zło
konieczne”.
SERIO jako aplikacja na urządzenia mobile ma być czymś na
kształt podręcznego przewodnika/szkolenia w którym
użytkownik będzie miał możliwość znalezienia odpowiedzi i
informacji na temat zasad BHP oraz działania według zasad
zrównoważonego budownictwa.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego
aplikację SERIO http://serio.mobi/downloads/
Aby efektywniej oddziaływać na wyobraźnię użytkowników
SERIO będzie się składał z materiałów zaczerpniętych z życia
codziennego: zdjęcia, dokumenty, przykłady, opisy zdarzeń
etc. Stąd konsorcjum przed przystąpieniem do pisania
projektu poprosiło o wsparcie firm z sektora budowlanego
oraz organizacji działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pracy.

ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK LTD.STI.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org
CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
KONTAKT
Koordynator projektu:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Żelazna 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Osoba do kontaktu: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
www: www.serio.mobi
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

