Munkavédelmi oktatás – "NAPO
pedagógusoknak"
Az Európa-szerte népszerű Napo rajzfilmfigura ötletes
felhasználásával az EU-OSHA a NAPO konzorciummal együttműködve
egy olyan munkavédelemmel kapcsolatos oktatási eszköztárat
fejlesztett ki, amely videókkal és ötletes gyakorlatokkal
segíti a 7-11 éves gyermekeket az alapvető biztonsági kérdések
megértésében és elsajátításában.
Minden egyes oktatócsomag vázolja a legfontosabb üzeneteket és
tanulási célokat. A pedagógusokkal részleteiben ismerteti az
ajánlott gyakorlatokat és az ezekhez szükséges erőforrásokat
egy egyszerű óratervvel együtt, amely könnyen beépíthető egy
40-45 perces tanórába. A leckéket úgy tervezték, hogy könnyen
illeszkedjenek a jelenlegi tantervhez így könnyen beépíthető
legyen a meglévő órarendekbe.
A nemzetközi tesztelés után az óratervek – mindegyik megfelelő
Napo videóklippel – továbbfejlesztésre került és további 18
nyelven készült el, amelyek megtekinthetőek és letölthetőek a
Napo weboldaláról:
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
A filmek az alábbi témákat dolgozzák fel:
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… Dolgozzunk együtt:
… Munkában a tüdő
… Biztonságos anyagmozgatás
– Biztonságos karbantartás!
– Védd a bőröd!
– Veszély: vegyi anyagok!
„Biztonságban a munkahelyen és azon kívül”
‘Kockázatos munkahelyen’
– Legyen könnyebb a teher!
– Biztos kezdet!
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– Elég a zajból!
takarít
– Biztonságosan a munkahelyen
kalandjai

Az óravázlatok az alábbi témakörök feldolgozását segítik:
Napo – Alapvető biztonsági jelzések – figyelmeztető és
tiltó jelzések (első óra 7-9 éveseknek)
A veszélyt jelző és tiltó biztonsági jelzések világának, és
ezek fontosságának bemutatása gyermekeknek.
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–

kötelező

utasítások (második óra 7-9 éveseknek)
Alapvető, kötelező utasításokat közvetítő biztonsági jelek
bemutatása gyermekeknek
Napo – Védd a szervezetedet! – a bőr (első óra 7-9
éveseknek)
A bőr mindennapi kockázatokkal szembeni védelmének fontossága
Napo – Védd a szervezetedet! – a hát (második óra 7-9
éveseknek)
A hát mindennapi kockázatokkal szembeni védelmének fontossága
Napo – a veszély vadász – kockázatok és veszélyforrások
felismerése (első óra 9-11 éveseknek)
Kockázatok és veszélyforrások felismerésének elsajátítása
otthon és az iskolában.
Napo – a veszély vadász – közbelépés és megelőzés
(második óra 9-11 éveseknek)
Kockázatok és veszélyforrások kezelésének elsajátítása a
mindennapi környezetben.

