ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.: 9.42.01.1/5
Αρ. Τηλ.: 22800965
Αρ. Φαξ: 22809584
E-mail : cantoniades@moec.gov.cy
5 Μαρτίου 2019

∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
∆ηµοτικής, Μέσης Γενικής, και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέµα: Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Σχολικών Παραδειγµάτων
Πρακτικής σε Θέµατα Ασφάλειας και Υγείας 2018-2019

Καλής

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού, σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της ένταξης των
θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Κύπρου, προκηρύσσουν
∆ιαγωνισµό µε θέµα “Σχολικά Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής σε Θέµατα Ασφάλειας
και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Κύπρου”.
Στόχοι του διαγωνισµού:
Οι στόχοι του ∆ιαγωνισµού είναι οι εξής:
• Η προώθηση των θεµάτων Ασφάλειας στο άµεσο σχολικό περιβάλλον, καθώς
και στην ευρύτερη κοινότητα που δραστηριοποιούνται οι µαθητές/τριες (π.χ.
γειτονιά, πάρκο/ παιχνιδότοπος, πεζόδροµος κ.λπ.). Τα παραδείγµατα
αποσκοπούν στο να καταδείξουν τα οφέλη, που απορρέουν από την τήρηση
καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας.
•

Καθορισµός δράσεων, ώστε να προωθηθεί η εκτίµηση και η σωστή διαχείριση
κινδύνων που εντοπίζονται. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη ικανότητας για
δράση, η οποία µπορεί να συνδυάζει στοιχεία από τα ακόλουθα: ενεργός
συµµετοχή, διεκδίκηση δικαιωµάτων, αξιολόγηση κινδύνων, απόκτηση
δεξιοτήτων
για
αυτοπροστασία,
συµβουλή
και
συνεργασία
µε
εµπειρογνώµονες, σχολική και κοινοτική συµµετοχή, προώθηση αλλαγών κ.ά.

Θέµατα που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό – πηγές κινδύνων:
• ηλεκτρικό ρεύµα (κίνδυνος π.χ. για ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύµατα)
• αιχµηρά αντικείµενα (κίνδυνος π.χ. για κοψίµατα)
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χηµικές ουσίες (κίνδυνος π.χ. για δηλητηριάσεις, αναπνευστικά προβλήµατα,
δερµατικές παθήσεις)
υψοµετρική διαφορά (κίνδυνος π.χ. πτώσης)
καταλληλότητα δαπέδων και υαλοπινάκων (κίνδυνος π.χ. ολίσθησης, πτώσης,
τραυµατισµού)
κατάσταση παιχνιδιών (κίνδυνος π.χ. τραυµατισµού στο πάρκο γειτονιάς)
πισίνα (κίνδυνος π.χ. πνιγµού)
κλειστοί χώροι (κίνδυνος π.χ. από ανεπαρκή εξαερισµό αποθήκης, έκθεση σε
θόρυβο από εξοπλισµό εργαστηρίου)
καταστάσεις/συµπεριφορές που µπορεί να προκαλέσουν ατύχηµα (κίνδυνος
π.χ. για έγκαυµα, ασφυξία, δηλητηρίαση κ.ά.)
κακή στάση σώµατος, λανθασµένος χειρισµός φορτίου, τρόπος χρήσης Η/Υ
κ.ά. (κίνδυνος π.χ. για µυοσκελετικές παθήσεις)
πρόληψη ατυχηµάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (κίνδυνος π.χ.
στην αυλή σχολείου, στους χώρους διασκέδασης νέων, στο βουνό στη
θάλασσα, στο πάρκο)
έκθεση σε ακραίες θερµοκρασίες (κίνδυνος π.χ. κρυοπαγηµάτων, υποθερµίας)
ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο των εργαστηρίων.

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του διαγωνισµού εξαιρείται η κυκλοφοριακή αγωγή, η
ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς επίσης θέµατα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ.
διαχείριση συγκρούσεων, εκφοβιστική συµπεριφορά κ.ά.), τα οποία ενισχύονται µε
άλλες παράλληλες δράσεις.
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία
όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης µε µία ή περισσότερες συµµετοχές.
Για κάθε συµµετοχή, που υποβάλλεται, είναι αναγκαία η συµπλήρωση του Εντύπου
Υποβολής Αίτησης (Παράρτηµα Α) για τεκµηρίωση της διαδικασίας υλοποίησης της
δράσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, που θα υποβληθούν,
παρατίθενται στο Παράρτηµα Β.
Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη µορφή στο Γραφείο Ασφάλειας και
Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στη διεύθυνση «Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού 1434 Λευκωσία», (υπόψη κ. Χρήστου Αντωνιάδη, γραφείο 138Γ΄) µέχρι
τις 31 Mαΐου 2019.
Βράβευση:
Θα βραβευτούν τα σχολεία, που θα βελτιώσουν µε ευδιάκριτο τρόπο τα επίπεδα
ασφάλειας και υγείας στο σχολικό ή/και στο ευρύτερο περιβάλλον των µαθητών και
θα συµβάλουν καθοριστικά στη δηµιουργία κουλτούρας ασφάλειας και υγείας. Θα
απονεµηθεί τιµητικό δίπλωµα και χρηµατικό βραβείο αξίας €400 στην πρώτη
καλύτερη συµµετοχή από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης όπως φαίνεται πιο κάτω:
-Προδηµοτική, ∆ηµοτική και Ειδική Εκπαίδευση
-Γυµνασιακή
-Λυκειακή περιλαµβανοµένης και της Τεχνικής.

Τα βραβεία θεωρούνται αποτέλεσµα οµαδικής εργασίας και θα απονεµηθούν στις
βραβευµένες σχολικές µονάδες κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της
Εβδοµάδας Ασφάλειας και Υγείας 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο
του 2019.
Βοηθητικό υλικό:
Με την εφαρµογή των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων, το Πρόγραµµα Σπουδών
Αγωγής Υγείας περιλαµβάνει τη θεµατική ενότητα 2.5 «Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιούς
Ζωής», στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται δράσεις, που στοχεύουν στην
ασφάλεια των ατόµων. Για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του διαγωνισµού, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να αξιοποιούν το
υλικό που αναφέρεται σε θέµατα ασφάλειας και είναι αναρτηµένο στις ακόλουθες
ιστοσελίδες:
-http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/yliko_nap.html (Αγωγή Υγείας, ΥΠΠ)
-http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/oikiaki_oikonomia/index.html (Οικιακή
Οικονοµία - Μέση Εκπαίδευση, ΥΠΠ)
-http://www.napofilm.net/el?set_language=el (κοινοπραξία NAPO – Ευρωπαϊκή
συνεργασία σε θέµατα επαγγελµατικής ασφάλειας)
-http://www.schools.ac.cy/programmes/asfaleia-ygeia/
(διδακτικό
υλικό
που
ετοιµάστηκε από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο στοχεύει στην ένταξη
θεµάτων ασφάλειας και υγείας στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Κύπρου).
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών, που θα
υποβληθούν, βρίσκονται στο συνηµµένο έντυπο, Παράρτηµα Β. Για οποιεσδήποτε
διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Χρήστο Αντωνιάδη, Γραφείο
Ασφάλειας και Υγείας, στο τηλέφωνο 22800965.
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