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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.

PROJENİN SONUNA YAKLAŞIRKEN 
SERIO uygulaması geliştirilmiştir ve mükemmel
görünmektedir. Yaklaşık 2 yıl sonra, Sağlık ve Güvenlik
konusunda şeffaf öğrenme aracı olarak geliştirilmiştir.
Uygulama potansiyel yararlanıcıların ihtiyaçları ve istekleri
doğrultusunda olmuştur. SERIO uygulaması, inşaat
şirketlerinde Sağlık ve Güvenlik eğitimleri sırasında
kullanılabilecek destekleyici bir araçtır.
Proje ortaklığı, Aralık 2015 ve Ocak 2016 arası dönemde
SERIO çalıştayları ve test kursları planlamaktadır.
Çalıştaylar, SERIO uygulamasının potansiyel kullanıcılara
sunulması ve davetli kişilere test eğitimlerine katılma
olanağı verilmesi konusunda büyük bir fırsat olacaktır.
Katılımcılar, değerlendirme sorularını cevaplayarak,
hazırlanan uygulamayı değerlendireceklerdir.
Bu eylemlerin amacı, uygulamayı yararlanıcılara dağıtmadan
önce uygulamanın son halinin değerlendirilmesinin
yapılmasıdır.
Tüm proje sonuçlarını özetleyen, Proje Final konferansı,
Şubat 2016 yılında Varşova'da gerçekleştirilecektir.
SERIO uygulamasını sunan kısa bir filmi proje web sitesinde
bulabilirsiniz : http://serio.mobi/downloads/
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PROJENİN AMAÇLARI
SERIO projesinin amaçları şunlardır:
-Sağlık & Güvenlik konularının daha hızlı ve kolay
anlaşılmasını sağlayan bir uygulama oluşturmak,
-Resimler, sesler, animasyonlar, örnekler ve kısa
filmler de dahil olmak üzere, uygulama için
uyarlanmış bir eğitim metodolojisinin oluşturulması,
-Avrupa'da şantiyelerde Sağlık & Güvenlik
uygulamalarını geliştirmek,
-Avrupa Birliğinde işgücü hareketliliğini arttırmaktır.
ORTAKLAR
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
ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK A.Ş.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
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.

CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it

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.

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Varşova
Polonya
Kontak Kişi: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, her yıl 1.2
milyon insan meslek hastalıkları ve endüstriyel kazalardan
dolayı ölmektedir. Polonya'da yaklaşık her yıl 120 can kaybı
özellikle endüstri sektöründe yeni olan kişilerden
olmaktadır. Ancak, 2013 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla
göre daha az kazanın kayıtlı olduğu görülmektedir. Bu da
mesleki Sağlık & Güvenlik konularında kaliteyi arttırmak için
alınan önlemlerin işe yaradığını göstermektedir.
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