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         Ιωάννινα,  3 Oκτωβρίου 2017 
        Αρικμ. Πρωτ.: 485 
 
ΠΡΟ:  

- Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Δ.Ε Ηπείρου 
- Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ ΕΠΑΛ και ΕΚ 

Ηπείρου 
- Εκπαιδευτικοφσ ΣΕΠ ΕΠΑΛ Ηπείρου 
- Εκπαιδευτικοφσ Μακθτείασ Ηπείρου 

Κοιν: 
- Περιφερειακι Διεφκυντρια Π/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ηπείρου 
- Προϊςτάμενο Τμιματοσ Επιςτθμονικισ 

και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ηπείρου 

- Δ/ντζσ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ηπείρου 
- Yπευκφνουσ ΚΕΣΥΠ Ηπείρου 
- Εργαςτθριακά Κζντρα Ηπείρου 

             
 

Θζμα: «Επιμορφωτική ημερίδα για θζματα Τγείασ και Αςφάλειασ ςτην Εργαςία (ΤΑΕ) ςτο 

πλαίςιο τησ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και του θεςμοφ τησ μαθητείασ» 

χετ.: Η με αρ. πρωτ. Φ.34.2/6166/19-09-2017 Απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ 

επιμορφωτικισ θμερίδασ τθσ Περιφερειακισ  Δ/ντριασ  Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηπείρου 

Σασ ενθμερϊνουμε για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικισ θμερίδασ με αντικείμενο τθν 

«Ενςωμάτωςη των βαςικών αρχών Τγείασ και Αςφάλειασ ςτην Εργαςία (ΤΑΕ) ςτην 

επαγγελματική εκπαίδευςη και το θεςμό τησ μαθητείασ», που ςυνδιοργανϊνεται από το 

Υπουργείο Εργαςίασ, Δ/νςθ Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία - Εκνικόσ Εςτιακόσ Πόλοσ 

Πλθροφόρθςθσ & Τεκμθρίωςθσ για τα κζματα Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία, τθν ΠΕΔΙΕΚ 

Ηπείρου, τον Σχολικό Σφμβουλο Οικονομολόγων ΠΕ09  Περιφζρειασ Ηπείρου, Κζρκυρασ, Λευκάδασ, 

Κοηάνθσ , Καςτοριάσ ,Πιερίασ, Φλϊρινασ και το 1ο Εργαςτθριακό Κζντρο Ιωαννίνων, την Σρίτη 14-

11-2017 από 9.00 ζωσ 14:30 ςτο 1ο ΕΚ Ιωαννίνων (Τζρμα Λ. Δωδϊνθσ - Ελευκερίου Μπάρκα, 

Ιωάννινα, 45221 τθλ.: 2651040085) ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο πρόγραμμα. 

Η θμερίδα γίνεται ςτο πλαίςιο των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ ςτιριξθ 

των ςτόχων τθσ Πανευρωπαϊκισ Εκςτρατείασ 2016-2017 «Αςφαλείσ και Τγιείσ Χώροι Εργαςίασ για 

όλεσ τισ ηλικίεσ» ςφμφωνα με τα ΦΕΚ 2446/13-11-2015 τ.Β, ΦΕΚ 1287/5-5-2016 τ.Β.. Απευκφνεται 

ςε εκπαιδευτικοφσ των ΕΠΑΛ τθσ περιφζρειασ Ηπείρου, οι οποίοι διδάςκουν το μάκθμα «ΧΟΛΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (ΕΠ) - ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ» κακϊσ 

και ςε όςουσ εκπαιδευτικοφσ ζχουν αναλάβει ι ενδιαφζρονται να αναλάβουν κακικοντα 

επιβλζποντα των μακθτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα μακθτείασ. Επίςθσ απευκφνεται 

ςε Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Δ/ντζσ ςχολικϊν μονάδων ΕΠΑΛ και 

υπευκφνουσ των ΚΕΣΥΠ Ηπείρου . Για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν προβλζπεται κάλυψθ 

δαπανϊν μετακίνθςθσ.  
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Αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ΕΠΑΛ για τα κζματα ΥΑΕ, 

ςτθν επιμόρφωςι τουσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ Εκτίμθςθσ επαγγελματικϊν κινδφνων με τα  

διαδικτυακά εργαλεία OiRA κακϊσ και ςτθν παροχι ςε αυτοφσ ενθμερωτικοφ υλικοφ προκειμζνου 

να διδάξουν το μάκθμα του ΣΕΠ ςτθν Α' τάξθ των ΕΠΑΛ, αλλά και για τθν επίβλεψθ των αποφοίτων 

ΕΠΑΛ που κα ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα μακθτείασ. 

 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ που αναλφονται ςτο ςυνθμμζνο 

πρόγραμμα: 

1. Θζματα μακθτείασ ΕΠΑΛ 

2. Βαςικζσ Αρχζσ και ςπουδαιότθτα τθσ ΥΑΕ 

3. Νομοκετικό πλαίςιο για τθν ΥΑΕ 

4. Ενςωμάτωςθ των βαςικϊν αρχϊν ΥΑΕ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και τθ μακθτεία 

5. Μελζτθ Εκτίμθςθσ των επαγγελματικϊν κινδφνων - Εργαλεία OiRA 

6. Πρακτικι άςκθςθ / Βιωματικζσ δράςεισ 

7. Εκμάκθςθ ςε εργαςτιριο Η/Υ, τθσ χριςθσ ενόσ από τα διακζςιμα κλαδικά, διαδραςτικά 

εργαλεία OiRA για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ Εκτίμθςθσ Κινδφνου μζςω Διαδικτφου 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα διανεμθκεί ενθμερωτικό υλικό ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, κα προςφερκοφν καφζσ και αναψυκτικά ςτα διαλείμματα και ελαφρφ 

γεφμα ςτο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφνδεςμο 

http://goo.gl/fNmTgW  κακϊσ για το εργαςτθριακό μζροσ, ο αρικμόσ ςυμμετοχϊν είναι περιοριςμζνοσ 

και κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

Παρακαλοφνται οι κκ Δ/ντζσ Δ/ντριεσ να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ 

και να διευκολφνουν όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, χωρίσ να διαταραχτεί θ λειτουργία του 

ςχολείου. 

υν. 
Πρόγραμμα Ημερίδασ 

                        Με τιμι 
                                          Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ ΠΕ09 

     
 
 
                          Ιωάννθσ Γεωργόπουλοσ 
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