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Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy 

Warszawa, 1 października 2013 r.  

EU-OSHA pomaga nauczycielom w szkołach podstawowych 
wdrażać tematy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wspólnie  
z konsorcjum Napo prezentują nowy, bardzo ciekawy projekt, majacy na celu  zapoznanie uczniów szkół 
podstawowych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach 
projektu „Napo dla nauczycieli”  szkołom udostępniono online filmy, scenariusze lekcji i liczne pomoce 
dydaktyczne. Materiały są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 11 lat i zostały opracowane w oparciu 
o serię filmów animowanych, których bohaterem jest Napo – postać, która pomaga EU-OSHA 
upowszechniać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób przystępny i pełen humoru. 

Scenariusze lekcji zawierają opisy sytuacji i tematów, z którymi uczniowie szkół podstawowych mogą się 
spotkać w domu i w szkole, np. rozpoznawanie i rozumienie znaków bezpieczeństwa, ocenianie ryzyka czy 
też świadomosć zagrożeń dla skóry i kręgosłupa. Scenariusze lekcji można pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers.  

Każdy z sześciu scenariuszy lekcji zawiera “Arkusz pomocy” wprowadzający nauczycieli  
w daną problematykę i opis odpowiadającego jej filmu. Filmy i inne formy przekazu informacji 
wykorzystujące postać Napo, są tworzone z myśląo przedstawieniu danego tematu w sposób zabawny, 
ale też przekazujący istotne informacje. Interaktywny charakter scenariuszy lekcji budzi u dzieci ciekawość 
i chęć zgłębiania tematu. 

Pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, aby mogły być wkomponowane w aktualnie 
istniejące programy nauczania i stanowić uzupełnienie zagadnień poruszanych w ramach lekcji 
związanych z wiedzą o życiu, zdrowiu i społeczeństwie, naukami przyrodniczymi, bezpieczeństwem na 
drodze, nauką języków obcych oraz wychowaniem plastycznym.  

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, mówi: „Włączanie tematów zdrowia  
i bezpieczeństwa w pracy do programów nauczania stanowi ważną część rozwoju kultury bezpieczeństwa 
i pomaga ograniczać ryzyko w miejscu pracy i w życiu codziennym. Wprowadzanie dzieci w tę tematykę 
już we wczesnych latach ich rozwoju, tworzy podwaliny bezpiecznych i zdrowych nawyków, które będą im 
służyły całe życie”. 

Po pomyślnym zakończeniu projektów pilotażowych przeprowadzonych w czterech krajach1, zestawy 
materiałów dydaktycznych są teraz dostępne w 18 językach i promowane w 23 państwach członkowskich 
UE, w których używane są te języki. Jeżeli na tym etapie ich ocena okaże się pozytywna, wkrótce lekcje te 
będą dostępne również w innych językach, a w dłuższej perspektywie będzie planowane przygotowanie 
scenariuszy kolejnych lekcji.  

W Polsce informacje o projekcie otrzymają wszystkie kuratoria i organizacje zajmujące się edukacją. We 
wdrożeniu projektu bierze udział polski Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA, którego rolę pełni Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl).   

Pobierz  zestawy materiałów edukacyjnych 

                                                 
1
 Oceny dokonane przez nauczycieli oraz badanie w niezależnych grupach fokusowych przeprowadzono wiosną 2011 r. w Danii, 

Irlandii, Słowenii i Hiszpanii. 

http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.ciop.pl/
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
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Uwagi:  

Lekcje nie są dostępne w języku włoskim do odwołania. 

1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przyczynia się  
do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. 
Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i bezstronne 
informacje  
na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie 
informacyjne. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1996 r. i ma siedzibę w 
Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli 
rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a 
także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-27 i spoza tych 
państw. 

Obecnie informacje na temat Agencji można uzyskać za pośrednictwem serwisu Twitter, 
odwiedzając blog Agencji lub subskrybując comiesięczny biuletyn informacyjny OSHmail.  
Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z EU-OSHA, można również 
subskrybować kanał RSS Agencji. http://osha.europa.eu. 

2. W skład konsorcjum Napo wchodzą: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy (EU-OSHA), HSE (Wielka Brytania), DGUV (Niemcy), INAIL (Włochy), INRS (Francja), 
SUVA (Szwajcaria) i AUVA (Austria). Konsorcjum powstało w 1992 r. w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości informacje, z myślą o przełamaniu narodowych 
barier i zwróceniu się do różnorodnych kultur, języków oraz uwzględnieniu praktycznych 
potrzeb pracowników. 

Lista filmów z serii Napo: 

 Partnerstwo dla prewencji  
 Płuca w pracy  
 Bezpieczeństwo transportu 
 Bezpieczna konserwacja 
 Chroń skórę 
 Uwaga: Substancje niebezpieczne! 
 Bezpieczeństwo w pracy… i poza miejscem pracy 
 Ryzykowne sytuacje 
 Dźwigaj mniej! 
 Bezpieczny start w pracy 
 Stop hałasowi 
 Czysta sprawa 
 Na budowie  
 Przygody Napo 
 Opowieść o znakach 

Konsorcjum Napo systematycznie opracowuje i produkuje nowe filmy. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: www.napofilm.net. 

http://twitter.com/eu_osha
https://osha.europa.eu/en/blog/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
https://osha.europa.eu/@@rss-feeds
http://osha.europa.eu/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-017-working-together
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-014-safe-maintenance
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-013-protect-your-skin
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-012-danger-chemicals
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-011-safety-in-and-outside-of-work
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-009-risky-business
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-008-lighten-the-load
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-007-safe-start
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-006-stop-that-noise
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-005-clean-sweep
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-004-safe-on-site
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-002-the-adventures-of-napo
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-001-best-signs-story
http://www.napofilm.net/pl/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
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Informacje prasowe: 

 Birgit Müller - prasa międzynarodowa +34 94 479 35 52 | news@osha.europa.eu 
 Marta Urrutia – prasa hiszpańska +34 94 479 57 46 | noticias@osha.europa.eu 
 Brenda O'Brien – biuro łącznikowe w Brukseli +32 2 401 68 59 | obrien@osha.europa.eu 

Dodatkowe informacje: 

Edyta Tudruj – PRIMUM PR +48 22 690 67 41 e.tudruj@primum.pl 
Ewa Zachariasz – PRIMUM PR +48 22 690 67 37 e.zachariasz@primum.pl 
 

https://osha.europa.eu/en/press/press-contacts/birgit-muller
mailto:news@osha.europa.eu
https://osha.europa.eu/en/press/press-contacts/marta-urrutia
mailto:noticias@osha.europa.eu
https://osha.europa.eu/en/press/press-contacts/brenda-o2019brien
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