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L-Integrazzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-edukazzjoni 
Prattika tajba fl-iskola u fl-edukazzjoni vokazzjonali

Introduzzjoni

L-istrateġija ta’ l-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol identifikat l-edukazzjoni u l-kultura ta’ 
prevenzjoni bħala fatturi prinċipali sabiex tinżamm u titjieb il-
kwalità tax-xogħol. B’sostenn għal din l-istrateġija l-Aġenzija 
Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 
ippubblikat rapport, L-Integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol fl-edukazzjoni: Prattika tajba fl-iskola u fl-
edukazzjoni vokazzjonali, li fih deskrizzjoni qasira u komprensiva 
ta’ eżempji ta’ prattika tajba fl-Ewropa kollha u ġabra ta’ passi lejn 
strateġija sistematika għall-integrazzjoni ta’ saħħa u sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol (OHS) fl-edukazzjoni u fit-taħriġ. Din il-folja ta’ 
informazzjoni tiġbor fil-qosor ir-rapport.   

Prattika tajba

Ir-rapport fih 36 eżempju ta’ prattika tajba, li minnhom 14 huma 
ppreżentati bħala studji ta’ każijiet (case studies). L-eżempji ta’ 
prattika tajba huma maqsumin skond tliet aspetti differenti: dak 
‘integrat’, dak ta’ curriculum  u mill-aspett tal-post tax-xogħol. 

L-Aspett ‘Integrat’

Każijiet ibbażati fuq aspett ‘integrat’ iħarsu lejn is-saħħa u 
s-sigurtà, b’mod aktar wiesa’ li jinkludi l-benesseri fiżiku, mentali 
u soċjali. Dawn il-każijiet jiffukaw fuq is-sistema kollha ta’ l-iskola 
sabiex ikun hemm titjib fl-ambjent tax-xogħol u tat-tagħlim 
fl-iskejjel.

L-Aspett ta’ ‘curriculum’

Każijiet fejn is-saħħa u s-sigurtà huma parti intrinsika 
mill-curriculum  ma jillimitawx is-saħħa u s-sigurtà għal suġġett 
speċifiku wieħed. Is-saħħa u s-sigurtà huma integrati bħala 
suġġetti ‘transversali’; fi kliem ieħor, fil-livelli kollha ta’ 
l-edukazzjoni u f’suġġetti differenti, eż. fil-lingwi u fil-letteratura.

L-Aspett tal-post tax-xogħol

Każijiet li jittrattaw l-aħħar pass u dak importanti fil-proċess ta’ 
l-edukazzjoni, it-transizzjoni mill-iskola għall-ħajja tax-xogħol, 
qegħdin jiffukaw fuq l-introduzzjoni ta’ l-istudenti fil-post 
tax-xogħol, fuq il-passi lejn ħajja professjonali u r-riskji li jkollhom 
jiġu ttrattati. Dawn il-każijiet qegħdin jittrattaw din il-kwistjoni 
fuq livell ġenerali jew settorali. 

Kif jistgħu, il-prattiki tajbin, jiġu integrati ma’ strateġija 
fil-ġejjieni?

Ibbażat fuq dawn l-eżempji ta’ prattika tajba, ir-rapport 
jippreżenta abbozz ta’ mudell li juri l-iktar elementi importanti ta’ 
l-integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
fl-edukazzjoni.
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Każijiet

‘L-istandard  nazzjonali ta’ saħħa fl-iskola’, l-Ingilterra, 
programm nazzjonali li jipprovdi proċess ta’ akkreditazzjoni 
għal għaqdiet bi sħab bejn edukazzjoni u saħħa; ‘L-iskola 
sigura’, l-Olanda, inizjattiva li tiffoka fuq iż-żjieda ta’ 
komunikazzjoni dwar is-sigurtà u vjolenza fl-iskejjel u 
madwarhom; FAOS (‘Dawl fis-sigurtà ta’ l-iskejjel’), il-
Greċja, l-iżvilupp ta’ proċeduri komprensivi għall-
evalwazzjoni tas-sigurtà fit-tagħlim ta’ kuljum fl-iskejjel u fl-
ambjent madwar l-iskola permezz ta’ l-iżvilupp ta’ għaqdiet bi 
sħab bejn is-settur privat u dak pubbliku; il-‘Kontroll ta’ l-
ambjent ta’ l-iskola’, l-Isvezja, kunċett għad-disinn ta’ l-
ambjent tax-xogħol u tat-tagħlim fl-iskejjel.

Każijiet 

‘Fl-iskola tas-sigurtà, l-Italja, qafas konċettwali u 
metodoloġiku  għall-għalliema dwar kif għandu jiġi introdott 
l-OHS fis-sillabu; Eżempji ta’ prattika tajba fl-iskola 
primarja, l-Italja, l-iżvilupp u d-disseminazzjoni ta’ għodod 
didattiċi f ’livell nazzjonali għall-promozzjoni ta’ kultura ta’ 
prevenzjoni; Splaat (‘Logħob sigur f ’kull ħin’), l-
Ingilterra, sabiex titqajjem kuxjenza fl-iskola primarja dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà li għandhom x’jaqsmu ma’ sît tal-bini u 
għall-iżvilupp ta’ pakketti ta’ riżorsi (resource packs) ta’ tagħlim 
għal suġġetti nazzjonali tal-curriculum; il-proġett Armi: ‘Ar 
u Mi fl-iskola’/‘Tfal ġodda fuq ix-xogħol’, id-Danimarka, 
għall-iżvilupp ta’ attitudnijiet u tagħrif bażiku u sabiex issir 
kontribuzzjoni pożittiva għas-saħħa u s-sigurtà ta’ l-entità 
proprja u ta’ l-oħrajn. 

Każijiet 

Il-Prevenzjoni ta’ aċċidenti lil tfal u żgħażagħ fl-
agrikoltura, l-Irlanda, l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ 
dikjarazzjoni tas-sigurtà li tistabbilixxi kif l-OHS għandu jiġi 
ġestit fir-razzett; Synergie, Franza, proġett immirat sabiex 
l-istudenti jagħtu servizz tajjeb ekonomiku u soċjali 
f ’kumpanija billi jaħdmu f’livell settorali; Studenti jagħmlu 
l-makkinarju sigur, il-Belġju, eżempju speċifiku ta’ kif 
studenti jipparteċipaw fit-titjib tas-sigurtà tal-makkinarju; 
Iċċekkjaha, il-Gran Brittanja, riżors ta’ video għal tagħlim 
b’eżempji konkreti ta’ riskji fuq il-post tax-xogħol; Iż-żgħażagħ 
iridu jgħixu fis-sigurtà, il-Ġermanja, it-tnedija ta’ 
kompetizzjoni għal studenti fi skejjel vokazzjonali; L-OHS 
integrat fi standards  kurrikulari, l-Italja, l-ippjanar u l-
kontroll ta’ moduli standard ta’ taħriġ dwar is-sigurtà fl-iskejjel 
u f’ċentri ta’ taħriġ vokazzjonali.  
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Dan il-mudell jirriżulta mill-mudell eko-integrat ta’ l-iskejjel għall-
promozzjoni tas-saħħa u juri l-influwenzi esterni prinċipali fuq 
il-proċess ta’ l-integrazzjoni ta’ l-OHS fl-edukazzjoni, kif ukoll 
elementi interni li jinfluwenzaw il-promozzjoni ta’ integrazzjoni 
fl-iskola jew fi stabbilimenti edukattivi oħra. 

Il-mudell huwa bbażat fuq analiżi ta’ proċess ta’ sitt passi għall-
integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-
edukazzjoni. 

Aktar informazzjoni

L-ewwel pass biex il-mudell jiġi implimentat fil-politika Ewropea 
ta’ l-OHS u ta’ l-edukazzjoni ttieħed waqt seminar organizzat mill-
Presidenza Taljana ta’ l-UE dwar ‘L-Integrazzjoni ta’ l-OHS fl-
edukazzjoni - il-ħaddiema ta’ għada’ f ’Ottubru 2003 f’Ruma. Il-
parteċipanti ftiehmu dwar il-ħtieġa ta’ strateġija Ewropea 
għall-integrazzjoni ta’ l-OHS fl-edukazzjoni u fit-taħriġ (id-
Dikjarazzjoni ta’ Ruma). Id-Dikjarazzjoni ta’ Ruma tinstab hawn: 
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/osheducation/
rome.stm. 

Is-sit ta’ l-internet ta’ l-Aġenzija għandu taqsima apposta li fiha 
aktar informazzjoni relatata ma’ l-OHS u l-edukazzjoni f ’: http://
education.osha.eu.int

Fl-2004, l-Aġenzija ppubblikat ir-rapport L-Integrazzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-edukazzjoni. Prattika 
tajba fl-iskola u fl-edukazzjoni vokazzjonali. Dan ir-rapport jinstab 
f’: http://agency.osha.eu.int/publications/reports

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83 
information@osha.eu.int

Pass 1: Informazzjoni 

Iġbor l-informazzjoni meħtieġa qabel tibda proġett, eż.  data  
dwar aċċidenti ta’ tfal u żgħażagħ, in-numru ta’ lezzjonijiet 
dwar sigurtà mogħtija fl-iskejjel, jew il-kundizzjonijiet tax-
xogħol fl-iskejjel u fi stabbilimenti oħra edukattivi. Ikkunsidra 
wkoll esperjenza minn proġetti simili.

Pass 2: Ippjanar 

Ikkjarifika bil-quddiem liema msieħba għandhom 
jipparteċipaw fil-proġett. Esperjenzi u strutturi eżistenti 
jistgħu jkunu utli għall-proġett tiegħek, eż. networks għall-
promozzjoni tas-saħħa, kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet tas-
saħħa u s-sigurtà u ma’ l-istituzzjonijiet tagħhom ta’ taħriġ. 
Ikkontrollajt ir-riżorsi kollha għall-fondi? 

Pass 3: Deċiżjoni 

Jekk lestejt dawn l-ewwel żewġ passi, inti tista’ tiddeċiedi jekk 
twettaqx studju bi prova tal-proġett. Iddefinixxi l-għan 
ġenerali tal-proġett u l-għanijiet operazzjonali tiegħu.  
Stabbilixxi pjan ta’ azzjoni b’dati perentorji u 
b’responsabbiltajiet konkreti.  

Pass 4: Twettiq 

Fil-fażi ta’ implimentazzjoni tal-proġett, is-suċċess x’aktarx 
iktar jiddependi fuq il-fatturi li ġejjin: ir-rikonoxximent tas-
saħħa u s-sigurtà bħala parti inerenti tat-tagħlim fit-tul; 
tagħrif wiesa’ ta’ saħħa u ta’ sigurtà li jinkludi l-benessri fiżiku, 
mentali u soċjali; relazzjoni diretta ta’ miżuri edukattivi mal-
post tax-xogħol; u l-involviment ta’ għalliema b’esperjenza fl-
iżvilupp tal-programm u tal-materjali tiegħu. 

Pass 5: Evalwazzjoni 

L-evalwazzjoni għandha tkun parti intrinsika tal-proġett 
tiegħek: Miżuri ta’ evalwazzjoni għandhom ikunu inklużi u 
għandhom itejbu l-proċess ta’ integrazzjoni. Minbarra dan, 
għandek tevalwa r-riżultati tal-proġett tiegħek li jirrigwardaw 
is-sostenibbiltà u t-trasferibbiltà tagħhom għal istituzzjonijiet 
oħra u f’kuntesti kulturali oħra. 

Pass 6: Follow-up 

Żviluppa pjan ta’ promozzjoni qabel jispiċċa l-proġett u agħmel 
pjanijiet għal follow-up attiv, kmieni kemm jista’ jkun. 

Mudell ta’ integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol fl-edukazzjoni

Politika Ewropea ta’ 
l-OHS u ta’ 

l-edukazzjoni

Politika nazzjonali ta’ 
l-OHS u ta’ 

l-edukazzjoni

Inizjattivi lokali ta’ 
l-OHS u ta’ 

l-edukazzjoni

Inizjattivi reġjonali ta’ 
l-OHS u ta’ 

l-edukazzjoni

  1. Qafas / standards legali

  2.  Il-Parteċipazzjoni 
tal-partijiet kollha 
interessati

  8. Evalwazzjoni / feedback

  3.  L-OHS bħala parti 
mit-tagħlim fit-tul (lifelong 
learning)

  7.  Relazzjoni diretta mal-post 
tax-xogħol

  4.  Ambjent għat-tagħlim u 
għax-xogħol sigur u tajjeb 
għas-saħħa 

  6.  Metodi flessibili u interattivi ta’ 
l-edukazzjoni

  5.  Ħarreġ lill-persuna li 
tħarreġ

KULTURA TA’  PREVENZJONI

Il-proċess ta’ l-integrazzjoni ta’ l-OHS fl-edukazzjoni

Proċess 
ta’ Integrazzjoni

Follow-up

Twettiq

Evalwazzjoni

Informazzjoni

Deċiżjoni

Ippjanar


