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«Από την αρχή με Ασφάλεια»: «Από την αρχή με Ασφάλεια»: 
Η ενσωμάτωση της ΑΥΕ στην εκπαίδευση Η ενσωμάτωση της ΑΥΕ στην εκπαίδευση 

και η πρόληψη των κινδύνωνκαι η πρόληψη των κινδύνωνκαι η πρόληψη των κινδύνων και η πρόληψη των κινδύνων 
για τους νέους σε ηλικία εργαζόμενουςγια τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους

https://osha.europa.eu/en/topics/osheducation

ΑΥΕ και εκπαίδευση: ΑΥΕ και εκπαίδευση: «Ξεκίνησε νέος, παρέμεινε ασφαλής»«Ξεκίνησε νέος, παρέμεινε ασφαλής»



Γιατί η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) 

αφορά τους νέουςφ ρ ς ς

 Η ευάλωτη φύση των νέωνΗ ευάλωτη φύση των νέων

 ΟρισμέναΟρισμένα πιθανάπιθανά αίτιααίτια

 ΟΟ άά έέ ΟΟ παράγονταςπαράγοντας «νέοι»«νέοι»

 ΟΟ παράγονταςπαράγοντας «εργοδότες»«εργοδότες»ρ γ ςρ γ ς ργ ςργ ς

 ΠοιουςΠοιους αφοράαφορά τοτο πρόβλημαπρόβλημα;;



Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των νέων Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των νέων 
στην εργασίαστην εργασία σε επίπεδο ΕΕ  (1)σε επίπεδο ΕΕ  (1)

 43 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ των 25 είναι ηλικίας 15 έως 29 ετών, 43 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ των 25 είναι ηλικίας 15 έως 29 ετών, 
ώ 5 ύ ό ύ ί λ ί ά 20 ώώ 5 ύ ό ύ ί λ ί ά 20 ώενώ 5 εκατομμύρια από αυτούς είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών ενώ 5 εκατομμύρια από αυτούς είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών 

(Έρευνα εργατικού δυναμικού για το 2004).(Έρευνα εργατικού δυναμικού για το 2004).

 ∆υστυχώς ο αριθμός των νέων που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της∆υστυχώς ο αριθμός των νέων που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της ∆υστυχώς, ο αριθμός των νέων που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της ∆υστυχώς, ο αριθμός των νέων που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της 
εργασίας είναι πολύ μεγάλος. εργασίας είναι πολύ μεγάλος. 

 Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι ηλικίας από 18 έως 24 ετώνΣε ολόκληρη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών 
έχουν τουλάχιστον 50 % περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα έχουν τουλάχιστον 50 % περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα 
μη μοιραίου θανατηφόρου ατυχήματος στον χώρο εργασίας σε σχέση μη μοιραίου θανατηφόρου ατυχήματος στον χώρο εργασίας σε σχέση 
με τους εργαζομένους άλλων ηλικιακών ομάδων. με τους εργαζομένους άλλων ηλικιακών ομάδων. 



Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των νέων Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των νέων 
στην εργασίαστην εργασία σε επίπεδο ΕΕ  (2)σε επίπεδο ΕΕ  (2)

 Περίπου 430 εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών Περίπου 430 εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών 
χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρώπη κατά την εργασίαχάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρώπη κατά την εργασίαχάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρώπη κατά την εργασία χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρώπη κατά την εργασία 
(στοιχεία του 2002 από τις Ευρωπαϊκές στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα (στοιχεία του 2002 από τις Ευρωπαϊκές στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα 
(ESAW) για την ΕΕ των 15, Eurostat).(ESAW) για την ΕΕ των 15, Eurostat).

 Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 24 ετών Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 24 ετών 
τραυματίζονται σε περίπου 714.000 ατυχήματα στους χώρους εργασίας, τραυματίζονται σε περίπου 714.000 ατυχήματα στους χώρους εργασίας, 
η σοβαρότητα των οποίων συνεπάγεται απουσία τουλάχιστον 3 ημερών η σοβαρότητα των οποίων συνεπάγεται απουσία τουλάχιστον 3 ημερών 

ό ί ( θ ό ό ί ό 16 % ίό ί ( θ ό ό ί ό 16 % ίαπό την εργασία (ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 16 % περίπου από την εργασία (ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 16 % περίπου 
του συνόλου των μη μοιραίων θανατηφόρων ατυχημάτων κατά την εργασία του συνόλου των μη μοιραίων θανατηφόρων ατυχημάτων κατά την εργασία 
–– στοιχεία του 2002 για την ΕΕ των 15 από τις ESAW, Eurostat).στοιχεία του 2002 για την ΕΕ των 15 από τις ESAW, Eurostat).

 Το ποσοστό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία ανά 100.000 Το ποσοστό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία ανά 100.000 
εργαζομένους είναι κατά 40 % μεγαλύτερο για τους εργαζομένους ηλικίας εργαζομένους είναι κατά 40 % μεγαλύτερο για τους εργαζομένους ηλικίας 
18 έως 24 ετών σε σχέση με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό. Το φαινόμενο 18 έως 24 ετών σε σχέση με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό. Το φαινόμενο ς χ η μ ρ μ φ μς χ η μ ρ μ φ μ
αυτό παρατηρείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας αυτό παρατηρείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας 
(Eurostat: (Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/http://epp.eurostat.cec.eu.int/ -- Population and social conditions/ Population and social conditions/ 
HealthHealth [Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες / Υγεία]). [Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες / Υγεία]). 



Η σημασία της Η σημασία της ««ενσωμάτωσηςενσωμάτωσης»» της ΕΑΥτης ΕΑΥ στην εκπαίδευσηστην εκπαίδευση

 Για την προαγωγή μιας φιλοσοφίας πρόληψης Για την προαγωγή μιας φιλοσοφίας πρόληψης 
στους μελλοντικούς εργαζόμενους και εργοδότες, στους μελλοντικούς εργαζόμενους και εργοδότες, 
είναι επιβεβλημένη η ενσωμάτωση των αρχών είναι επιβεβλημένη η ενσωμάτωση των αρχών 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην εκπαίδευση.της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην εκπαίδευση.της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην εκπαίδευση. της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην εκπαίδευση. 

 Εάν τα παιδιά και οι νέοι εξοικειωθούν με μια ασφαλή και υγιή συμπεριφορά, Εάν τα παιδιά και οι νέοι εξοικειωθούν με μια ασφαλή και υγιή συμπεριφορά, 
εάν ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους κινδύνους και εάν μάθουν να διαμορφώνουν εάν ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους κινδύνους και εάν μάθουν να διαμορφώνουν 
το δικό τους υγιές και ασφαλές περιβάλλον, το δικό τους υγιές και ασφαλές περιβάλλον, 
αναμένεται ότι η μελλοντική επαγγελματική αναμένεται ότι η μελλοντική επαγγελματική --αλλά και η προσωπική τουςαλλά και η προσωπική τους-- ζωή  ζωή  
θα είναι περισσότερο ασφαλής και υγιής. θα είναι περισσότερο ασφαλής και υγιής. 

 Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται ατομικές προσωπικές ιστορίες: Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται ατομικές προσωπικές ιστορίες: 
νέοι που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με τις συνέπειες ατυχημάτων νέοι που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με τις συνέπειες ατυχημάτων 
που υπέστησαν και με επιβαρυμένη υγεία για την υπόλοιπη ζωή τους που υπέστησαν και με επιβαρυμένη υγεία για την υπόλοιπη ζωή τους 
και νέοι που πεθαίνουν ενώ είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τουςκαι νέοι που πεθαίνουν ενώ είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τουςκαι νέοι που πεθαίνουν ενώ είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους.και νέοι που πεθαίνουν ενώ είχαν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους.



Το Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα ««Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας στην εκπαίδευσηκαι υγείας στην εκπαίδευση»» του Ευρωπαϊκού Οργανισμούτου Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUEU--OSHAOSHA

 Έναρξη τουΈναρξη του πρπρογράμματοςογράμματος με τίτλο με τίτλο 
«Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας «Ενσωμάτωση των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
στην εκπαίδευση»στην εκπαίδευση» το 2002το 2002στην εκπαίδευση» στην εκπαίδευση» το 2002το 2002

 Κεντρικό μήνυμα: Κεντρικό μήνυμα: 
«Ξεκίνησε νέος, παρέμεινε ασφαλής» (‘Start young, stay safe’)«Ξεκίνησε νέος, παρέμεινε ασφαλής» (‘Start young, stay safe’)

 ΈΈκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «Ενσωμάτωση των αρχών της κθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «Ενσωμάτωση των αρχών της η ρ ργ μ μ η ρχ ηςη ρ ργ μ μ η ρχ ης
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση. Καλές πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση. Καλές πρακτικές 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης».στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης».



Νέοι σε ηλικία εργαζόμενοιΝέοι σε ηλικία εργαζόμενοι
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_peoplehttps://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_people

Η ΑΥΕ σημαίνει για τους νέους:
 ∆ημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους
 Απόκτηση δεξιοτήτων για την ευκολότερη εύρεση εργασίας από τους νέους Απόκτηση δεξιοτήτων για την ευκολότερη εύρεση εργασίας από τους νέους
 ∆ιασφάλιση της ικανότητας προς εργασία και παραμονή στην εργασία

(το να μην μπορεί πλέον να εργαστεί κανείς από την ηλικία των 30 ετών 
λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που σχετίζεται με την εργασία, γ χήμ ς ή ς χ ζ μ η ργ ,
εκτός από προσωπική τραγωδία συνιστά και τρομακτικό κόστος για την κοινωνία)

Η ποιότητα στην εργασία σημαίνει:
 Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον με νοοτροπία ασφάλειας Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον με νοοτροπία ασφάλειας 
 Eκπαίδευση/κατάρτιση – ∆ια βίου ανάπτυξη της ΑΥΕ
 Ποιότητα στην επίβλεψη/καθοδήγηση σε θέματα ΑΥΕ
 ∆έσμευση των νέων σε ηλικία εργαζομένων στην ΑΥΕ, αμφίδρομος διάλογος, 

ενδυνάμωση των επιπέδων ΑΥΕ στον χώρο εργασίας
 Η ΑΥΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειας για σωστή εργασία   
Πιστοποίηση της ΑΥΕ: Το πιστοποιητικό που χορηγεί το Βρετανικό Συμβούλιο για 
την Ασφάλεια, αποτελεί ίσως το μοναδικό πτυχίο για όσους αποχωρούν από την 
εκπαίδευση νωρίς (από την ηλικία των 14 ετών). 



Η ΑΥΕ στα προγράμματα σπουδώνΗ ΑΥΕ στα προγράμματα σπουδών
Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (1)Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (1)

 Σχετική στόχευση/προβλέψεις στο πλαίσιο 
της Εθνικής Στρατηγικής για την ΑΥΕ

Ρ λ ή έ βά ά δώ Ρεαλιστική προσέγγιση με βάση τα προγράμματα σπουδών

 Παρεμβάσεις σε σωστό χρόνο 
π χ κατά τον επαναπροσδιορισμό των προγραμμάτων σπουδώνπ.χ. κατά τον επαναπροσδιορισμό των προγραμμάτων σπουδών

 Στενή συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές και τους φορείς 
που ασχολούνται με τα προγράμματα σπουδώνπου ασχολούνται με τα προγράμματα σπουδών 

 Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την διαχείριση των κινδύνων 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδώνστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών 



Η ΑΥΕ στα προγράμματα σπουδώνΗ ΑΥΕ στα προγράμματα σπουδών
Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (2)Ορισμένοι παράγοντες επιτυχίας   (2)

 ∆ράσεις που εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών, 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στις υφιστάμενες πολιτικές εκπαίδευσης  
και τις μεθόδους διδασκαλίας

Π ή ί δ ώ λ ί Παροχή των αναγκαίων εκπαιδευτικών εργαλείων 
στους εκπαιδευτικούς

 Παροχή κινήτρων για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σύνδεση Παροχή κινήτρων για απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σύνδεση 
με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

 Πιστοποίηση της ΑΥΕ σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος Πιστοποίηση της ΑΥΕ σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος

 Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση εμπλεκομένων

 Ολιστική προσέγγιση για την ΑΥΕ στο σχολικό περιβάλλον



∆ιδασκαλία θεμάτων ΑΥΕ ∆ιδασκαλία θεμάτων ΑΥΕ -- Ανάπτυξη στρατηγικής Ανάπτυξη στρατηγικής 
για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

 Καθορισμός μαθησιακών στόχων και τρόπων κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών σε θέματα ΑΥΕ

 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ΑΥΕ 
στο σχολικό περιβάλλον

 Ένταξη των βασικών αρχών της ΑΥΕ στα προγράμματα εκπαίδευσης 
όλ λλ ώ δ ώόλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών

 Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
κατά την ανάληψη καθηκόντων σε κάποιο σχολείο

 Κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων σε θέματα ΑΥΕ Κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων σε θέματα ΑΥΕ
 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας τους, 

με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων στη διδασκαλία σε θέματα ΑΥΕ
 ∆ικτύωση σχολείων και ανάδειξη «σχολείων-πρωταθλητών» σε θέματα ΑΥΕ ∆ικτύωση σχολείων και ανάδειξη «σχολείων-πρωταθλητών» σε θέματα ΑΥΕ 

και εκπαίδευσης στη διαχείριση των κινδύνων
 Ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών και διασφάλιση συμμετοχής

όλου του φάσματος ενδιαφερόμενωνφ μ ς φ ρ μ
 Παροχή στα σχολεία ειδικής στήριξης, πληροφόρησης και 

εργαλείων/εκπαιδευτικού υλικού για τη δημιουργία υγιών και ασφαλών συνθηκών 
μαθησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος,



Περιπτωσιολογικές μελέτες ολιστικής προσέγγισης Περιπτωσιολογικές μελέτες ολιστικής προσέγγισης 
για την ενσωμάτωση της ΑΥΕ στην εκπαίδευσηγια την ενσωμάτωση της ΑΥΕ στην εκπαίδευση

 Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας 
εκπαιδευτικών και μαθητώνεκπαιδευτικών και μαθητών

 Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν 
τις βασικές αρχές ΑΥΕ και την σπουδαιότητά τους 

Εκπαίδευση 
στη διαχείριση 
των κινδύνων

μέσω παραδειγμάτων 

 Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών 
να κατανοούν τις βασικές αρχές ΑΥΕ και την

Πρόληψη 
των κινδύνων

να κατανοούν τις βασικές αρχές ΑΥΕ και την 
σπουδαιότητά τους μέσω της πρόληψης των 
κινδύνων στο εργασιακό τους περιβάλλον 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και υπευθυνότητας στους 
μαθητές μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία 
αναγνώρισης των πηγών κινδύνου και στη λήψη 
αποφάσεων για τη διαχείρισή τουςαποφάσεων για τη διαχείρισή τους

 ∆ιασφάλιση υποστήριξης εκ μέρους του κλάδου των 
εκπαιδευτικών



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείοΈνα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ για την ΑΥΕ 
στα σχολεία της Α΄βαθμιας εκπαίδευσηςστα σχολεία της Α΄βαθμιας εκπαίδευσης

http://www.napofilm.net/el/o-napo-gia-toys-daskaloys (EL)

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers (EN)



Ποιος είναι ο Ποιος είναι ο NAPO;NAPO;



Ποιος είναι ο Ποιος είναι ο NAPO;NAPO;

Ο κεντρικός ήρωας 
σειράς ταινιών 
κινουμένων σχεδίων 
για την προαγωγή 
των θεμάτων ΑΥΕ ∆εν σχετίζεται με 

συγκεκριμένη θέση 
εργασίας, μπορεί
να εργάζεται 
σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση ή κλάδο 

Ανεξάρτητα από το 
ηλικιακό επίπεδο 

οικονομικής 
δραστηριότητας

η α ό ε εδο
ή το επίπεδο 
εργασιακής εμπειρίας, 
οποιοσδήποτε μπορεί 
να ταυτιστεί μαζί του μ ζ
αφού παρουσιάζει 
έναν ενδιαφέροντα 
χαρακτήρα με έντονες 
αντιδράσεις και ρ ς
συναισθήματα, που 
ωστόσο τηρεί 
ουδέτερη στάση εντός 
της επιχείρησηςης χ ρη ης



Ποιος είχε την αρχική ιδέαΠοιος είχε την αρχική ιδέα;;

Η Κοινοπραξία «NAPO»

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΕ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ



Γιατί ο Γιατί ο NAPO;NAPO;

Ο NAPO παρουσιάζει διάφορα θέματα ΑΥΕ με μια διαφορετική οπτικήΟ NAPO παρουσιάζει διάφορα θέματα ΑΥΕ με μια διαφορετική οπτική 
ώστε αφενός να γίνει δυνατή η προσέγγιση 
άλλων ομάδων του γενικού πληθυσμού 

και αφετέρου να εισαχθεί ένας περισσότερο «φρέσκος» τρόπος φ ρ χ ς ρ ρ φρ ς ρ ς
αντιμετώπισης της ΑΥΕ από επαγγελματίες, επιχειρήσεις & οργανισμούς  

Ο NAPO ίλ έ ό δ έ ίΟ NAPO και οι φίλοι του μέσα από τις ενδιαφέρουσες ιστορίες τους
με έναν εκπαιδευτικό, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό

και ευφάνταστο τρόπο, παρέχουν ερεθίσματα στο κοινό τους 
ώστε να ενδιαφερθεί για βασικά θέματα ΑΥΕ 

Το Πρόγραμμα «Ασφάλεια και Υγεία…με χαμόγελο» 

φ ρ γ β μ

είναι η συμβολή του NAPO στην προσπάθεια 
για περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικούς χώρους εργασίας



 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  για την προαγωγή της ΑΥΕ  

http://www.napofilm.net

Οι ταινίες του Napo• Ο Napo στο…’Όχι αστείες καταστάσεις
Ο N Π όλ ή όλ• Ο Napo στο… Πρόληψη με τη συμμετοχή όλων

• Ο Napo στο… «Οι πνεύμονες στην εργασία»
• Ο Napo στις...Ασφαλείς μετακινήσεις
• Ο Napo στην ασφαλή συντήρηση• Ο Napo στην…ασφαλή συντήρηση
• Ο Napo και η προστασία του δέρματος!
• Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες
• Ο Napo στην… «Ασφάλεια εντός… κι εκτόςΟ Napo στην… Ασφάλεια εντός… κι εκτός 
εργασίας»

• Ο Napo ... σε κίνδυνο!
• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ: 

"ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ"
• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ: 

"ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
• Ο NAPO ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ: 

"ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ"
• Ο NAPO ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ο NAPO ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ• Ο NAPO ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

• ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ NAPO
• Ο NAPO στο…ΣΩΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ



 Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών NAPONAPO για την προαγωγή της ΑΥΕ  για την προαγωγή της ΑΥΕ  
στην Α΄βαθμια εκπαίδευση  στην Α΄βαθμια εκπαίδευση  

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:pp γ ς ςγ ς ς
∆υο ενότητες μαθημάτων για μαθητές:∆υο ενότητες μαθημάτων για μαθητές:

Α. ηλικίας 7Α. ηλικίας 7--9 ετών   Β.  ηλικίας  99 ετών   Β.  ηλικίας  9--11 ετών11 ετών



1ο Μάθ1ο Μάθημα 
Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου / Απαγορευτικές πινακίδες
Εισαγωγή των μαθητών στη σημασία (εννοιολογικό περιεχόμενο) 
και τη σπουδαιότητα της χρήσης σήμανσης ασφάλειας 
(προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου και απαγορευτικές πινακίδες)
στους χώρους εργασίας 

2ο Μάθημα 
Πινακίδες υποχρέωσης / Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας
Εισαγωγή των μαθητών στη σημασία (εννοιολογικό περιεχόμενο) 
και τη σπουδαιότητα της χρήσης σήμανσης ασφάλειας η η ης χρή ης ήμ ης φ ς
(πινακίδες υποχρέωσης και πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας) 
στους χώρους εργασίας 



1ο Μάθημα – Κίνδυνοι και Προστασία του δέρματος
Εισαγωγή των μαθητών στη σπουδαιότητα της προστασίας του δέρματος 
από απλούς καθημερινούς κινδύνους 

2ο Μάθημα – Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτης
Εισαγωγή των μαθητών στη σπουδαιότητα της προστασίας της πλάτης 
από απλούς καθημερινούς κινδύνους από απλούς καθημερινούς κινδύνους 



1ο Μάθημα – Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων
Εισαγωγή των μαθητών στην αναγνώριση των πηγών κινδύνου 
και των συσχετιζόμενων κινδύνων στο σχολείο και το σπίτι

2ο Μάθημα – Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης2 Μάθημα Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης
Εισαγωγή των μαθητών στη διαχείριση διαφόρων πηγών κινδύνου            
και των συσχετιζόμενων κινδύνων που εγκυμονούν 
στο καθημερινό τους περιβάλλον



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Παρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο Προστάτεψε το σώμα σουΟ Napo στο Προστάτεψε το σώμα σουΠαρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου ––
Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτηςΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

1. Καθοδήγηση εκπαιδευτικών & προβολή σχετικής ταινίας 1. Καθοδήγηση εκπαιδευτικών & προβολή σχετικής ταινίας NAPONAPO



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Παρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου ––αρουσ αση μαθήμα οςαρουσ αση μαθήμα ος Ο apo σ ο ροσ ά εψε ο σώμα σουΟ apo σ ο ροσ ά εψε ο σώμα σου
Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτηςΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

2. Παρουσίαση βασικής δομής μαθήματος2. Παρουσίαση βασικής δομής μαθήματος







Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Παρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου ––
Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτηςΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

3. Βιβλιοθήκη με το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό3. Βιβλιοθήκη με το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Παρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου ––
Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτηςΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

4. Αναλυτικό Σχέδιο μαθήματος (σε 4. Αναλυτικό Σχέδιο μαθήματος (σε onon--line & line & εκτυπώσιμη μορφή)εκτυπώσιμη μορφή)



Ο Ο Napo Napo για τους εκπαιδευτικούς:για τους εκπαιδευτικούς:

Παρουσίαση μαθήματος:Παρουσίαση μαθήματος: Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου ––
Κί δ Π ί λάΚί δ Π ί λάΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτηςΚίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

5. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό ∆ελτίο για τους εκπαιδευτικούς5. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό ∆ελτίο για τους εκπαιδευτικούς



Περισσότερες πληροφορίεςΠερισσότερες πληροφορίες

Για να πληροφορηθείτε περαιτέρω 

για το Πρόγραμμα «Ο NAPO για τους εκπαιδευτικούς»

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

για το Πρόγραμμα «Ο NAPO για τους εκπαιδευτικούς» 

επικοινωνήστε με:

ργ ργ ς, ής φ ης ρ ς
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας
∆/νση ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης 
και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας 
για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Πληροφορίες: Κωνσταντακόπουλος Γιάννης
∆ιεύθυνση: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα
λ 213 1516 090τηλ: 213 1516 090 

e-mail: ikonstantakopoulos@ypakp.gr


