2014

BIULETYN SERIO
MAJ 2014
2013-1-PL1-LEO05-37526
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.

NA SERIO O SERIO

CELE PROJEKTU

Projekt SERIO 2013-1-PL1-LEO05- Wzmocnienie
umiejętności pracowników budowlanych w ramach BHP
przy użyciu multimedialnego szkolenia opartego na
przykładach zaczerpniętych z życia codziennego rozpoczął
się 1marca 2014. Celem projektu jest stworzenie aplikacji
dotyczącej szkolenia z zakresu BHP. Aplikacja będzie
dostępna na urządzenia mobilne – tablety, smartfony
(Android OS).

Projekt SERIO nawiązuje do kilku ważnych celów:

SERIO skierowane jest na aktywną metodę uczenia się.
Aplikacja SERIO będzie zawierać praktyczne przykłady
reakcji na niebezpieczeństwa, prezentować niebezpieczne
sytuacje, ostrzegać przed zagrożeniami, uczyć reagowania i
bezpiecznego myślenia.
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Aplikacja SERIO – poziom A2 EQF
Zakres kursu – cztery moduły podzielone na
piętnaście lekcji
Dzięki aplikacji użytkownicy będą mogli w
„bezpieczny” sposób zmierzyć się z
problematycznymi sytuacjami i rozwiązać podane
zadania.

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.
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.
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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.
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