COMUNICAT DE PRESĂ
Valorile securităţii şi sănătăţii în muncă se dobândesc de pe băncile şcolii
În perioada februarie-iunie 2013 se desfăşoară proiectul de parteneriat intitulat „Valenţe
culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, derulat de Inspectoratul Teritorial de Muncă
Sibiu împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, proiect care urmăreşte pregătirea tinerilor,
anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi
obligaţiile lucrătorilor în muncă.
Pe baza protocolului de parteneriat încheiat între I.T.M. Sibiu şi I.S.J. Sibiu s-au nominalizat
unităţile de învăţământ implicate în acest proiect (8 unităţi şcolare, 15 clase de a X-a, 14 cadre
didactice). În cursul lunii februarie a avut loc o instruire a cadrelor didactice, pe baza a 15 module
având ca teme aspecte legate de securitatea şi sănătatea în muncă. În cursul semestrului II al
acestui an şcolar, cadrele didactice instruite au procedat la predarea celor 15 module elevilor
claselor a X-a, iar inspectori de muncă coordonatori locali din cadrul I.T.M. Sibiu au participat
prin sondaj la cel puţin 3 ore predate de profesori.
În cadrul acestui proiect Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a inclus în
Calendarul activităților educative regionale 2013, organizarea unui concurs judeţean care a
urmărit verificarea cunoştinţelor legate de valorile securităţii şi sănătăţii în muncă, asimilate de
elevi în urma instruirilor.
Concursul s-a desfăşurat luni, 29.04.2013, la Colegiul Tehnic Independența Sibiu. Au
participat reprezentanți ai celor 8 unităţi de învăţământ implicate în derularea proiectului „Valențe
culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”. Fiecare grup școlar a participat cu câte o echipă
formată din trei elevi de clasa a X-a și un profesor coordonator.
Prima etapă a constat într-o probă scrisă - “Cât ştim despre securitate şi sănătate în muncă” test grilă, cu un număr de 20 întrebări (la această etapă membrii echipei nu aveau voie să se
consulte între ei).
Etapa a II-a a constat într-o proba practică – „Identifică riscurile, alege Echipamentul
Individual de Protecţie necesar şi echipează-te corect” - contra cronometru, timpul de desfăşurare
a etapei pentru fiecare echipă din concurs fiind de maxim 10 minute. La această probă, fiecare
echipă a primit o fotografie cu imaginea unui loc de muncă. Elevii au trebuit să identifice
riscurile, să aleagă echipamentul individual de protecţie corespunzător şi să se echipeze cu acesta
(la această etapă membrii echipei se puteau consulta între ei).
După centralizarea rezultatelor de către comisia de evaluare, clasamentul a fost următorul:
Premiul I – Colegiul Agricol D.P. Barcianu Sibiu
Premiul II – Colegiul Tehnic A.T. Laurean Agnita
Premiul III – Colegiul Tehnic Mediensis Mediaș
Mențiunea I: Liceul Tehnologic I. Lupaș Săliște
Mențiunea II:Liceul Tehnologic Johannes Lebel Tălmaciu
Au fost acordate diplome de participare tuturor participanților la acest concurs.
La etapa naţională, care va avea loc la Iaşi, în perioada 08-09 iunie 2013, s-au calificat
echipele ocupante a locurilor I, II şi III ale fazei judeţene.
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