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Wzmocnienie umiejętności pracowników
budowlanych w ramach BHP przy użyciu
multimedialnego szkolenia opartego na
przykładach zaczerpniętych z życia
codziennego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

CELE PROJEKTU

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu SERIO
odbyła się 24 lutego 2016 na Politechnice Warszawskiej na
Wydziale Inżynierii Lądowej.

Projekt SERIO nawiązywał do kilku ważnych celów:

W konferencji wzięło udział 57. uczestników
reprezentujących technika budowlane, Politechnikę
Warszawską, firmy budowlane oraz zaproszeni partnerzy z
zagranicy.

-

-

Stworzenie łatwej w obsłudze aplikacji umożliwiającej
szybkie i proste przekazywanie wiedzy na temat
wybranych aspektów BHP.
Stworzenie specjalnego zakresu ćwiczeń dopasowanego
do charakteru aplikacji.
Zwiększenie bezpieczeństwa na budowach nie tylko w
kraju, ale także na terenie UE.
Zwiększenie kwalifikacji pracownika budowlanego w
zakresie BHP.

Konferencja poświęcona była tematom związanym z BHP
oraz wykorzystaniem najnowszych technologii
informatycznych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa
wystąpienia wypadków na placu budowy.

-

Celem projektu było zidentyfikowanie najczęstszych
przyczyn wypadków oraz zaproponowanie
najefektywniejszych sposobów ich przeciwdziałania.

Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl

PARTNERZY

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org
ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK LTD.STI.
www.erbilproje.com
Program konferencji zawierał cztery prezentacje:
 Wprowadzenie do projektu i prezentacja aplikacji
SERIO– Maciej Siemiątkowski PZPB
 Nowe technologie stosowane w szkoleniach z BHP
– Altan Dizdar ERBIL
 Modelowanie Informacji o Budynku oraz
Rzeczywistość Rozszerzona jako narzędzia służące
poprawie bezpieczeństwa prowadzenia robót
budowlanych - Krzysztof Kaczorek Wydział Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej
 Zarządzanie BHP na placu budowy - François
Adoue MPS
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wersję beta
aplikacji SERIO. Wersja finalna będzie dostępna na stronie
projektu www.serio.mobi pod koniec marca 2016 roku.
Celem projektu było zminimalizowanie do zera wypadków
zdarzających się na placach budów, rozwinięcie u
pracowników zdolności „bezpiecznego myślenia i
reagowania”, stworzenie atrakcyjnego narzędzia
wspierającego szkolenie BHP oraz wypracowanie nawyku
traktowania spraw BHP jako potrzebnych niż jako „zło
konieczne”.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego
aplikację SERIO http://serio.mobi/downloads/

Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org
CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
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Koordynator projektu:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Żelazna 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Osoba do kontaktu: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
www: www.serio.mobi
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.

