LEONARDO DA
VINCI PROJECT
Number: 2013-1-PL1-LEO05-37526
01.03.2014-29.02.2016
www.serio.mobi

On-site construction employees’ occupational
safety in Europe the enhancement and
strengthening of their Health and Safety skills
development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with
the use of contemporary devices.

SERIO project No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 On-site
construction employees’ occupational safety in Europe
the enhancement and strengthening of their Health and
Safety skills development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with the use of
contemporary devices, a two year project started in
March 2014, will develop a mobile application for H&S
rules. The SERIO application will be available for mobile
devices such as tablets and smartphones (Android OS).

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org
The aim of the SERIO is to train in an active way. SERIO
will include practical examples taken from the
construction industry based on case studies, interactive
tasks and quizzes, etc.

www.erbilproje.com

This SERIO project is designed for all stakeholders in the
construction industry. The aim is to promote occupational
health and safety standards across the industry and to
build a safer, healthier and more productive working
environment.

www.mps-aquitaine.org

PROJECT AIMS

www.ciape.it

The SERIO project addresses the following objectives:

CONTACT

-

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Contact person: Maciej Siemiątkowski

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

PARTNERS

-

the creation of an application allowing quick and easy
understanding of H&S issues
the creation of a training methodology adapted for
the application including e.g. pictures, voices,
animations and short movies
the improvement of H&S practice on building sites
across Europe
the enhanced mobility of the labor force in the
European Union.

Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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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.

2013-1-PL1-LEO05-37526 nolu SERIO projesi, 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 konusunda 2 yıl sürecek bir proje olup, Mart
2014’te başlamıştır ve Sağlık ve Güvenlik kuralları
konusunda mobil telefonlar için uygulama geliştirecektir.
SERIO uygulaması tüm mobil cihazlar, tabletler ve akıllı
telefonlarda (Android OS) kullanılabilir olacaktır.
SERIO projesi aktif bir biçimde eğitim vermeyi
amaçlamaktadır. SERIO inşaat endüstrisinden alınmış
pratik örnekler, örnek olaylar, interaktif görevler ve
testler, vb. içerecektir.
SERIO projesi inşaat endüstrisinde çalışan herkes için
dizayn edilecektir. Amaç endüstri genelinde iş sağlığı ve
güvenliği standartlarını teşvik etmek ve daha güvenli,
sağlıklı ve daha üretken bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

ORTAKLAR
www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org

www.erbilproje.com
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PROJENİN AMAÇLARI

www.ciape.it

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
metodolojinin oluşturulması,
- Avrupa'da şantiyelerde Sağlık & Güvenlik uygulamalarını
geliştirmek,
- Avrupa Birliğinde işgücü hareketliliğini arttırmaktır.

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

