KURZ GSAT - OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ
Kurz GSAT je počítačový vzdělávací kurz, jehož cílem je zvýšit obecné bezpečnostní povědomí pracovníků letišť
před vydáním či obnovením jejich letištních propustek. V současnosti je povinnost absolvovat takovýto kurz
zakotvena v celé řadě regulačních nařízení, která platí na letištích po celém světě. Obsah kurzu GSAT v celém
rozsahu splňuje požadavky britského Ministerstva dopravy a legislativy EU.
Kurz zvyšuje povědomí letištních pracovníků o hrozbách, které narušují bezpečnost leteckého provozu,
o bezpečnostních opatřeních v oblasti civilního letectví a o roli letištních pracovníků při udržování vysokého
bezpečnostního standardu na letišti. Kurz GSAT se skládá z 5 lekcí a ze závěrečné zkoušky. Každou lekci
uzavírá přehled, díky němuž si účastníci kurzu mohou ověřit znalosti probíraných témat.
Kurz GSAT – Nový přírůstek do rodiny
: Kurz GSAT je součástí počítačové vzdělávací platformy
Eagle společnosti ICTS Europe Systems, jež zahrnuje širokou škálu kurzů určených speciálně pro bezpečnostní
pracovníky na letišti.
• Za příplatek – Školení šité na míru danému letišti

OBSAH KURZU GSAT

(požární cvičení, bezpečnost na pracovišti atd).

FUNKCE
•

Modul správy uživatelů – umožňuje tvorbu a
správu uživatelských účtů.

•

Modul zpráv – umožňuje výstup zpráv ohledně
účasti a studijních výsledků všech účastníků,
kteří jsou zaneseni v systému, a dále umožňuje
tisk osvědčení o absolvování kurzu.

•

GSAT – lekce 1 – Bezpečnostní hrozby v letectví

•

GSAT – lekce 2 – Cíle a organizace
bezpečnostních složek v letectví

•

GSAT

-

lekce

3

–

Ochrana

vyhrazené

bezpečnostní zóny a kontrola vstupu
•

GSAT – lekce 4 – Zakázané předměty

•

GSAT – lekce 5 – Vaše role při zajištění
bezpečnosti

•

GSAT – Test vědomostí
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•

Autorizační nástroj pro aktualizaci a úpravu
obsahu.

•

Moduly určené ke sledování studijních výkonů.

•

Proces učení je díky interaktivním lekcím
s bohatou multimediální složkou zábavný.

•

Lekce jsou nastavitelné tak, aby odrážely
konkrétní postupy každého letiště, např. úrovně
pohotovosti, barvy bezpečnostních průkazů,
kontaktní informace bezpečnostních úřadů apod.
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MOŽNOSTI INSTALACE
•
•

Kompletní balíček – ICTS Europe Systems dodá

DALŠÍ KURZY
nabízí celou řadu bezpečnostních kurzů,

a instaluje hardware i obsah kurzu.

které zlepší pracovní výkony vašich pracovníků a

Pouze obsah – instalace v již existujících

pomohou vaší organizaci plnit platné regulační

učebnách letiště buď na pracovní stanici nebo v

požadavky. Mezi tyto kurzy patří např. kurz DetAct,

síti.

jenž se zaměřuje na podezřelé znaky v chování a ve
vzhledu jedinců, kurz pro bezpečnostní agenty a
mnoho dalších kurzů.

KLÍČOVÉ VÝHODY
•

Čtyřhodinové školení v učebně se zkrátí na 90minutový program samostudia u počítače

•

Kurz je možné absolvovat skutečně kdykoli a na
jakémkoli místě

•

Jednoduchá úprava obsahu v případě změn v
legislativě

•

Další informace a podrobnosti o tom, jak může Eagle
pomoci právě vaší organizaci, obdržíte na této
kontaktní adrese:

Optimalizace procesu učení díky uplatnění
nejnovějších metod počítačového vzdělávání

•

KONTAKTNÍ INFORMACE

Podpora více jazyků
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GSAT Team
ICTS Europe Systems
Tavistock Square, Tavistock House
London WC1H 9LG
Spojené království
Tel.: +44 - 20 - 7874 7576
Email: eagle@icts.co.uk
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