Projekt ECO DRIVING

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach zaprasza do udziału w Projekcie

pt.: „Wdrożenie polityki EKO drivingu w 300 szkołach jazdy”:

Bloki tematyczne szkolenia:

a) Zarządzanie - podstawy, przykłady, dobre praktyki:
- Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem;
- Systemy zarządzania środowiskowego;
- Efektywność środowiskowa.

b) Komunikacja - podstawy, przykłady, dobre praktyki:
- Założenia marketingu ekologicznego;
- Komunikacja marketingowa;
- Kontakt z klientem (kursantem)
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c) Metodyka - podstawowe pojęcia, ogólne zasady:
- Wprowadzenie do andragogiki;
- Profile kandydatów na kierowcę;
- Założenia ekojazdy;

d) Narzędzia - przykłady, dobre praktyki:
- Ekoaplikacje w mikro i małym przedsiębiorstwie;
- Nowoczesne technologie sieciowe,
- Nowy egzamin na prawo jazdy.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie interpretacje zmian ustawy o
kierujących, materiały metodyczne nowego prowadzenia części teoretycznej kursów na prawo
jazdy, informacje o bazie pytań

egzaminacyjnych.

Egzaminatorzy nadzorujący omawiać też będą sposób przeprowadzania egzaminu na prawo
jazdy z ekojazdy.

Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu z lat 2010-2011 „Wzrost kompetencji kadry
ośrodków szkolenia kierowców”. Uczestnictwo w projekcie w całości jest bezpłatne.
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Co zrobić, aby uczestniczyć w szkoleniu:

1. Wypełnić arkusz zgłoszeniowy wraz z listą osób proponowanych do udziału w szkoleniu
oraz wypełnić ankietę potrzeb szkoleniowych osk. Podpisane formularze odesłać do biura
projektu.
2. Po zakwalifikowaniu OSK przez ITS wypełnić na stronie www.ekodriving-osk.pl formularz
umowy szkoleniowej i oświadczenia każdej z osób delegowanych na szkolenie.

TERMIN SZKOLENIA: 24-25 październik 2014 r.

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24,
16-400 Suwałki

Liczba miejsc limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli w wybranym terminie liczba
miejsc wyczerpie się, zostanie zaproponowany Państwu inny termin lub inne miejsce.

Biuro projektu:
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Instytut Transportu Samochodowego

Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu

ul Jagiellońska 80, 03-305 Warszawa,

tel.: 604 521 955 ,e-mail: biuro@ekodriving-osk.pl

Informacje o projekcie oraz formularze do pobrania są dostępne na stronie www.ekodri
ving-osk.pl
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