GSAT

TRAINIM INFORMUES MBI SIGURINE E PERGJITHSHME

GSAT është një kurs me bazë kompjuterike i hartuar për të siguruar Trainimin Informues mbi Sigurinë e
Përgjithshme përpara lëshimit ose rinovimit të lejekalimit të tyre të aeroportit, sic edhe kërkohet rregullisht nga
operatorë të ndryshëm në të gjithë botën. Përmbajtja e kursit të GSAT përmbush plotësisht kërkesat e UK DfT
dhe legjislacionin e EC.
Kursi rrit vetëdijen e punonjësve mbi kërcënimet e sigurisë, masat e sigurisë që merren në sektorin e aviacionit
civil dhe rolin e tyre në ruajtjen e standarteve të sigurisë në aeroport. GSAT përbëhet nga 5 mësime dhe një
provim përfundimtar. Cdo mësim përfundon me një sesion përmbledhës në mënyrë që ti bëhet e mundur të
trainuarve të praktikojnë njohuritë e tyre mbi materialin e dhënë në mësim.
GSAT – nje kurs shtesë në familjen
: GSAT është pjesë e ICTS Europe Systems EAGLE – një
platformë Trainimi e Bazuar në Kompjuter me një sërë kursesh të hartuara posacërisht për personelin e sigurisë
në aeroporte.

PERMBAJTJA E KURSIT GSAT

•
•
•
•
•
•
•

GSAT Mësimi 1 – Kërcënimet ndaj aviacionit
GSAT Mësimi 2 – Objektivat dhe organizimi i
Sigurisë së Aviacionit
GSAT Mësimi 3 – Mbrojtja e zonës së ndaluar
dhe Kontrolli i Hyrjes
GSAT Mësimi 4 – Mjetet e ndaluara
GSAT Mësimi 5 – Roli juaj në Siguri
GSAT – Testim njohurish
Opsion – Trainim specifik sipas kërkesave të
aviacionit (trainim mbi zjarrin, shëndeti &
parrezikshmëria).
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FUNKSIONIMI
•

Modul manaxhimi për përdoruesin – lejon krijimin
dhe mirëmbajtjen e llogarive të përdoruesve

•

Moduli i raportimit – bën të mundur gjetjen e
raporteve të progresit që kanë të bëjnë me
pjesëmarrjen dhe performancën e secilit nxënës
në sistem, dhe gjithashtu bën të mundur printimin
e certifikatave

•

Mjetet e autorit për përditësimin dhe ndryshimin
e të dhënave

•

Module raporti për monitorimin e performancës

•

Materiale të pasura me elementë multimedialë
për ta bërë eksperiencën e të mësuarit sa më
përfshirëse dhe të kënaqëshme që është e
mundur.

•

Përshtatje e mësimeve sipas procedurave
specifike të secilit aeroport si psh, niveli i
rrezikut, kodet e ngjyrave të fletëhyrjeve,
kontaktet e autoriteteve të sigurisë etj.
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MUNDESITE E ZBATIMIT
•

Paketa e plotë – ICTS Europe Systems ju
pajis dhe instalon si pajisjet ashtu dhe
përmbajtjen e kursit në mënyrë që ai të jetë
gati për përdorim.

•

Vetëm përmbajtja – instalimi në ambjentet
trainuese ekzistuese të aeroportit; si në një
kompjuter të vetëm, ashtu dhe në rrjet.

KURSE SHTESE
ofron një gamë kursesh trainimi sigurie të
hartuar për rritjen e performancës së stafit tuaj dhe
për të ndihmuar organizatën tuaj për tu përshtatur me
rregulloret aktuale. Këto përfshijnë kurse si GSAT Trainim informues mbi sigurinë e përgjithshme
DetAct - i cili përqëndrohet në shënja të dyshimta në
Sjellje ose Paraqitje, Trainim për Agjentët e
Sigurisë etj.

PERFITIMET KRYESORE
•

•

Një trainim 4 orësh në klasë mund të
shkurtohet në një vetë-trainim 90 minutësh
me bazë kompjuteri.
Mund të dërgohet në cdo vend dhe në cdo
kohë.

•

Optimizimi i eksperiencës së të mësuarit duke
përdorur metodologjinë më të fundit CBT.

•

Përshtatje e lehtë e përmbajtjes në rast të
ndryshimit të rregulloreve.

•

Program në disa gjuhë.
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KONTAKTE
Për më shumë informacion si dhe për të mësuar se si
GSAT mund të ndihmojë organizatën tuaj kontaktoni:
Eagle Team
ICTS Europe Systems
Lynton House, 1st floor,
7-12 Tavistock Square
London WC1H 9LT
United Kingdom
Tel.: +44 - 207 - 874 7551
Email: eagle@icts.co.uk
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