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QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Βιωματικό εργαστήριο
για τον σχεδιασμό και
υλοποίηση καινοτόμων
προγραμμάτων
επαγγελματικής
κατάρτισης υψηλού
ενδιαφέροντος και
αξίας για τους
επαγγελματίες οδηγούς.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
03,10,17 Δεκεμβρίου 2018,
07,14 Ιανουαρίου 2019
08:30 - 17:15

Δικαίωμα Συμμετοχής
Για δικαιούχους ΑνΑΔ
€255,00 + ΦΠΑ (161.50**)
Για Μη δικαιούχους ΑνΑΔ
€550,00 + ΦΠΑ (€104,50)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΚΚΟ)
Περιεχόμενο του Προγράμματος
Η Οδηγία 2003/59/ΕΚ και ο Νόμος Ν. 3
(Ι)/2007 για την Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Ικανότητας επαγγελματιών οδηγών
(ΠΕΙ)
Λειτουργία Εγκεκριμένων Κέντρων Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ)
Γνώσεις, Δεξιότητες και Στάσεις του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης
Διάγνωση αναγκών κατάρτισης οδηγών
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση
Προγραμμάτων Κατάρτισης Οδηγών
Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης Οδηγών
Κανονιστικές ρυθμίσεις
Κοινωνικό περιβάλλον των οδικών μεταφορέων και κανονιστικό πλαίσιο των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, πρόσβαση
στο επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα και
στην αγορά των επαγγελματικών μεταφορών

Ορθολογική Οδήγηση
Συστήματα μετάδοσης της κίνησης,
Όργανα ασφάλειας του οχήματος, προληπτική συντήρηση, ελαχιστοποίηση κατανάλωσης καυσίμου, Ασφαλής φόρτωση, Ασφάλεια και άνεση επιβατών
Ασφάλεια, υγεία και ευεξία του οδηγού
Ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού, εργατικά ατυχήματα, λαθρομετανάστες,
φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, δονήσεις, θερμική καταπόνηση), εργονομία, μυοσκελετικές
παθήσεις, φυσική και πνευματική ικανότητα
οδηγού, υγιής και ισορροπημένη διατροφή,
αλκοόλ, φάρμακα και ουσίες
Εργασία, επαγγελματική κόπωση και ανάπαυση, εργασιακό άγχος
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οδικά ατυχήματα, Πρώτες Βοήθειες – περίθαλψη
τραυματιών, πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιάς

Με το πέρας του προγράμματος οι διευθυντές και τα στελέχη των ΕΚΚΟ και οι
εκπαιδευτές των ΕΚΚΟ θα είναι σε θέση:
 Να σχεδιάζουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού

Ευσέβιος Χατζηκώστας
Eκπαιδευτής επιπέδου 3
(ΑνΑΔ, Ofqual),
H&S, FAW, ADR

Μέθοδοι Κατάρτισης: Μικτή μάθηση με κατά
πρόσωπο εκπαίδευση και ασύγχρονη μάθηση
μέσω της διαδικτυακή Πλατφόρμας

www.quintessenceLMS.org

Τεχνικές κατάρτισης:
Εισηγήσεις/ συζητήσεις,
Εργασίες σε ομάδες, ,
Μελέτες περιπτώσεων.
Δείτε την Πολιτική Απορρήτου της
Quintessence Enterprises Ltd
Κοινωνική Δικτύωση
Quintessence Enterprises Ltd:

ενδιαφέροντος, σε γνωστικά αντικείμενα που ορίζει η Οδηγία για
την Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) των
επαγγελματιών οδηγών.
 Να παρακινούν τους επαγγελματίες οδηγούς να συνδυάζουν
την αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ με ταυτόχρονη
εξασφάλιση των απαιτούμενων ωρών εκπαίδευσής τους καθ’ όλη
τη διάρκεια της πενταετίας.
Να υλοποιούν προγράμματα υψηλής αξίας για την ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων μεταφορών.
 Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής
όσον αφορά στην έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 Να διασφαλίζουν την οικονομική επάρκεια της επαγγελματικής
κατάρτισης και τη βιωσιμότητα του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα*

Οργανισμός: ……………………………………………… μΜ**

Μ**

Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**

123

Τηλ:…………………. Φαξ:………………….. Email:…………………………………..
Άτομο Επικοινωνίας:
email:
Τηλ
…………………………………… ………………...…………............. ………………….
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:
email:
Κιν. Τηλ.:***

**Το δικαίωμα συμμετοχής καθορί-

…………………………………… ………………...…………............. …………….…..

στηκε στα €850,00 + ΦΠΑ για όλα τα
μεγέθη επιχειρήσεων.

…………………………………… ……………………….................... …….…………..

Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται
με €595,00 ανά συμμετέχοντα
Quintessence Enterprises Ltd
Kennedy Business Center,
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208,
1087 Nicosia, Cyprus
Tel.:+357 22466500, Fax:+357 22560260
E:mail: info@quintessence.com.cy
website: www.quintessence.com.cy
eLearning: www.quintessenceLMS.org

…………………………………… …………………………................ .……………......
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd
**μΜ: Μικρομεσαία Μ: Μεγάλη
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο

