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Avrupa'da inşaat çalışanlarının iş güvenliği amacıyla
çağdaş cihazların kullanımıyla çalışma esnasında
meydana gelen olaylara dayalı multimedya eğitimin
oluşturulması yoluyla Sağlık ve Güvenlik konusunda
kalifikasyonlarını geliştirme ve güçlendirme projesidir.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir .
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu tutulamaz.

SON FİNAL TOPLANTI VE PROJENİN KAPANMA KONFERANSI PROJENİN AMAÇLARI
SERIO projesinin amaçları şunlardır:
SERIO uygulaması hazırdır. Yaklaşık 2 yıl sonra, Sağlık ve
- Sağlık & Güvenlik konularının daha hızlı ve kolay
Güvenlik konusunda şeffaf öğrenme aracı olarak
anlaşılmasını sağlayan bir uygulama oluşturmak,
geliştirilmiştir.
Uygulama
potansiyel yararlanıcıların
- Resimler, sesler, animasyonlar, örnekler ve kısa filmler
ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda olmuştur. SERIO
de dahil olmak üzere, uygulama için uyarlanmış bir
uygulaması, inşaat şirketlerinde Sağlık ve Güvenlik eğitimleri
eğitim metodolojisinin oluşturulması,
sırasında kullanılabilecek destekleyici bir araçtır.
- Avrupa'da şantiyelerde Sağlık & Güvenlik
uygulamalarını geliştirmek,
Halihazırda, proje ortağı ülkelerde, SERIO çalıştayları ve test
- Avrupa Birliğinde işgücü hareketliliğini arttırmaktır.
kursları devam etmektedir.
ORTAKLAR
Çalıştaylar, SERIO uygulamasının potansiyel kullanıcılara
sunulması ve davetli kişilere test eğitimlerine katılma Polski Związek
olanağı verilmesi konusunda büyük bir fırsattır. Katılımcılar, Pracodawców Budownictwa
değerlendirme
sorularını
cevaplayarak,
hazırlanan www.pzpb.com.pl
uygulamayı değerlendirmektelerdir.
Politechnika Warszawska
Tüm proje sonuçlarını özetleyen, Proje Final konferansı, 24 Wydział Inżynierii Lądowej
Şubat 2016 tarihinde, Varşova Teknoloji Üniversitesi – www.il.pw.edu.pl
İnşaat Mühendisliği fakültesinde yapılacaktır.
The Chartered Institute of Building (CIOB)
İstiyorsanız bize katılın lütfen. Maciej Siemiatkowski’yle www.ciob.org
irtibata geçebilirsiniz projeckty@pzpb.com.pl .
ERBIL PROJE
Bir sonraki gün ortakların son final toplantısı yapılacaktır. MUSAVIRLIK MUHENDISLIK A.Ş.
Toplantı boyunca yaygınlaştırma planına karar verilecektir. www.erbilproje.com
Şimdi yaptığımız işi gösterme zamanıdır.
Maison de la Promotion Sociale
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
www.mps-aquitaine.org
Avrupa'da inşaat sektörü, 900 milyar EURO’yu aşan yıllık
cirosu ile en önemli istihdamı sağlayan, her ülkenin
ekonomisindeki en büyük sektörlerden biridir. Sanayinin
doğası gereği yapılan işte tehlike vardır ; yılda binden fazla
işçi ölmekte ve 800.000 'den fazla işçi ciddi şekilde
yaralanmaktadır.
Yaklaşık yılda 600.000 işçi şantiyede asbest ile temas etmek
zorunda kalmaktadır; İnşaat işçilerinin hemen hemen yarısı
kas-iskelet sistemi ( boyun, sırt ve omuz ) sorunları rapor
etmekte ve sürekli tekrarlanan gürültüye maruz kalma
nedeniyle işitme kaybı da yaygındır.

CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
İLETİŞİM
Proje koordinatörü:

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Varşova
Polonya
Kontak Kişi: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
SERIO uygulamasını sunan kısa bir filmi proje web sitesinde Website: www.serio.mobi
bulabilirsiniz : http://serio.mobi/downloads/
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