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Stqarrija għall-Media

Imnedija Riżorsi Elettroniċi dwar Saħħa u Sigurtà għall-Għalliema

L-għalliema fl-iskejjel tal-primarja se jkollhom aktar ċans jispjegaw kunċetti ta’ saħħa u s-sigurtà fuq ilpost tax-xogħol. Dan wara li llum ġew imnedija numru ta’ riżorsi elettroniċi mmirati lejn tfal ta’ bejn 7 u
11-il sena miċ-ċerpersin tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-Onorevoli Dr Deo
Debattista fil-Kulleġġ San Inazju, Skola Primarja Siġġiewi.
Waqt iż-żjara tiegħu, l-Onorevoli Debattista qal li “s-saħħa u sigurtà huwa importanti ħafna fil-ħajja
tagħna. L-edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol minn meta nkunu żgħar tgħin
sabiex ikollna ċittadini aktar responsabbli u ppreparati aħjar għad-dinja tax-xogħol, imrawwma
f’kuxjenza ta’ prevenzjoni. Dan għaliex din issir parti integrali mill-ħajja ta’ persuna, u twassal għal
postijiet tax-xogħol aktar sani u produttivi. L-istudenti għandhom rwol importanti f’dan il-qasam u
nħeġġiġkom tiġbdu l-attenzjoni tal-ġenituri jew kuraturi tagħkom sabiex ma jaħdmux fil-periklu”.
Din l-inizjattiva tagħmel użu minn għadd ta’ riżorsi edukattivi elettroniċi li huma disponibbli għallgħalliema. Dawn ir-riżorsi huma mmirati lejn tfal ta’ bejn is-7 u l-ħdax il-sena u jużaw jużaw il-karattru
magħruf mat-tfal, Napo, f’numru ta’ attivitajiet u filmati edukattivi iżda fl-istess ħin immaġinattivi. Dawn
ġew imfassla mill-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol flimkien man-Napo
Consortium.
Ir-riżorsi fihom pjan ta’ lezzjonijiet fuq suġġetti differenti li l-istudenti fl-iskejjel tal-primarja x’aktarx
jiltaqgħu magħom fid-dar jew fl-iskola, bħal sinjali ta’ saħħa u sigurtà, riskji għall-ġilda u lidentifikazzjoni ta’ riskji u perikli.
Kull wieħed mis-sitt lezzjonijiet jinkludu gwida ta’ introduzzjoni għall-għalliema, filmati qosra u riżorsi. Ilfilmati ta’ Napo u l-attivitajiet kreattivi għandhom l-għan li jesploraw is-suġġett b’mod informattiv u li
tieħu gost bih. Min-naħa l-oħra, in-natura interattiva tal-pjan tal-lezzjonijiet jassigura li t-tfal jinżammu
interessati u involuti fis-suġġett.
Dawn ir-riżorsi ġew imfassla b’mod li jista’ jintużaw waqt suġġetti differenti bħal health and safety,
PSCD, xjenza u matematika fost l-oħrajn, u jużaw il-karattru ta’ Napo sabiex it-tfal ikunu aktar involuti fillezzjonijiet.
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