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Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a
nominalizat educaţia şi cultura preventivă ca factori-cheie pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea calităţii muncii.
Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţământ constituie, la nivel
european, o tendinţa evidenta in dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor si o
şansa in plus de a da copiilor posibilitatea sa invite, sa trăiască şi să lucreze în
siguranţă.
Fiind conştienţi de necesitatea si utilitatea sociala a introducerii noţiunilor
privind securitatea și sănătatea, pe cat posibil încă din clasele învățământului primar,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Sibiu au iniţiat dezvoltarea unui proiect educaţional denumit ,,INVAT SI MA
PROTEJEZ”.
In acest scop s-a recurs la utilizarea ca resurse pentru invadatori a materialelor
realizate de către Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EUOSHA) care a creat, alături de consorțiul Napo, o serie de instrumente didactice
privind securitatea și sănătatea, pentru învățători. Prin aceasta s-a urmărit a se
prezenta copiilor din clasele primare teme de securitate si sănătate, într-un mod
educativ, dar distractiv și plin de imaginație, cu ajutorul filmuleţelor cu
binecunoscutul personaj Napo și al unor activități creative.
Pentru fiecare grupa de vârsta s-a alcătuit un pachet de studiu, care prezintă
mesajele principale și obiectivele didactice, sugerând învățătorilor idei detaliate de
activități și punându-le la dispoziție toate resursele necesare, alături de un model de
plan de lecție care poate fi inclus cu ușurință într-o lecție obișnuită de 40 de minute.
Seturile de instrumente didactice privind securitatea și sănătatea în muncă au fost
concepute fiind vizate categoriile de vârsta 7 - 9 ani si respectiv 9 - 11 ani si cuprind
instrucțiuni complete, sugestii de activități și materiale video, oferind învățătorilor
sprijin și orientare pentru includerea informaţiilor referitoare la securitate si sănătate în
programa existentă.
Lecțiile sunt flexibile și concepute astfel încât să corespundă,sa consolideze și
să ajute la predarea materiilor curente:
 educație personală, socială și sanitară;
 științe;
 siguranță rutieră;
 limbi străine;
 artă.
În intervalul de vârstă șapte și nouă ani, copiii fac trecerea la gândirea abstractă,
dezvoltă aptitudinea de a realiza raționamente și încep să învețe prin limbaj și logică,
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nu doar prin observare. Prezentarea aspectelor legate de securitate și sănătate la
această vârstă constitue o bază esențială pentru crearea unor obiceiuri sănătoase și
sigure.
Intre nouă și unsprezece ani, copiii se află într-o etapă esențială de dezvoltare, în
care ar trebui să poată începe să colaboreze în grup pentru a finaliza proiecte, să
învețe să lucreze în mod independent la proiecte cu mai multe etape și să facă
cunoștință cu faptele și ideile științifice de bază. Insuflarea unei culturi a prevenirii
riscurilor le permite să dobândească abilitățile și cunoștințele de bază necesare pentru
a-i feri de pericole în viitor.
Pentru testarea modului de asimilare de către copiii din categoriile de vârsta sus
amintite a cunoştinţelor din domeniul securităţii si sănătăţii, au fost selectate 4 clase
din intervalul 9 – 11 ani, respectiv clasa I-a, clasa II- a, clasa III-a si clasa IV-a din
cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 18 Sibiu, si au fost ,,calibrate “ acţiunile didactice
specifice procesului de predare.
In perioada de desfăşurare a orelor de curs a fost inclus si un concurs al elevilor
din cele 4 clase privind realizarea, sub o îndrumare competenta, a unor desene
inspirate din tematica acestor cursuri.
Elevilor si cadrelor didactice le-au fost oferite diplome de participare la proiectul
educaţional ,,INVAT SI MA PROTEJEZ” iar elevilor care au manifestat o participare
activa la orele de curs precum si autorilor celor mai reuşite desene tematice le-au fost
oferite diplome si premii.
Rezultatele obţinute in cadrul activităţilor didactice specifice au constituit obiectul
unor dezbateri si analize obiective in cadrul întrunirii dedicate lansării proiectului
educaţional ,,INVAT SI MA PROTEJEZ”, organizata in data de 23 mai, orele 10, in
sala de festivităţi a Scolii Gimnaziale Nr. 18 Sibiu.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi
locale, cadre didactice, inspectori de munca, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi alţi
actori interesaţi in educarea copiilor in domeniul securităţii şi sănătăţii.
Cu aceasta ocazie s-a analizat posibilitatea diseminării experienţei dobândite prin
generalizarea proiectului educaţional la nivelul judeţului Sibiu si apoi in România.
Premizele unui astfel de demers sunt încurajatoare având in vedere experienţa
dobândita cu ocazia generalizării la nivelul întregii tari a proiectului ,,Valenţe culturale
ale securităţii si sănătăţii in munca” care a fost elaborat si aplicat in premiera
naţionala, in judeţul Sibiu.
În cadrul acestei întruniri au fost prezentate materialele utilizate in cadrul orelor de
curs ( ghidul învăţătorului, planul de lecţie, filmuleţele cu Napo etc.) si au fost analizate
obiectivele didactice, resursele necesare si legăturile cu alte materii sau cu programa
de învăţământ.
Pe ordinea de zi s-au numărat şi alte subiecte, cum ar fi:
o impactul informaţional al datelor prezentate la curs si capacitatea de reacţie
a elevilor la tematica propusa;
o aspecte privind sănătatea si munca copiilor;
o aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislative privind munca copilului;
Cu ocazia acestui eveniment, pentru a veni în sprijinul participanţilor la proiectul
educaţional ,,INVAT SI MA PROTEJEZ, au fost organizate o expoziţie cu cele mai
reprezentative desene având ca tema securitatea şi sănătatea si un stand de carte
şcolară.

Inspector Şef,
Szombatfalvi-Török Francisc
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