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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
(ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει σειρά προγραμμάτων τριών ενοτήτων, συνολικής
διάρκειας 612 ωρών με σκοπό την εισαγωγή ενός κοινού πλαισίου αναφοράς σχετικά με το ρόλο
του εργοδηγού και τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που ο εργοδηγός απαιτείται να κατέχει. Οι
καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν όλη τη σειρά των προγραμμάτων
ξεκινώντας από μια κοινή βάση. Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τόσο τεχνικές γνώσεις όσο και
γνώσεις εποπτικής διεύθυνσης, είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της
Οικοδομικής Βιομηχανίας.
Η ανάγκη κατάρτισης έγκειται στο ότι η Οικοδομική Βιομηχανία χρειάζεται να γίνει πιο
αποδοτική, τόσο από πλευράς αύξησης της παραγωγής και μείωσης των δαπανών όσο και από
πλευράς βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας στα εργοτάξια. Ο ρόλος του εργοδηγού είναι
πολύ σημαντικός για ικανοποίηση αυτής της ανάγκης αφού ανήκει στην πρώτη βαθμίδα ελέγχου
και προγραμματισμού κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός έργου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιστάτες, επιστάτες, εργοδηγούς εξ επαγγέλματος
και άλλους τεχνίτες της οικοδομικής βιομηχανίας που έχουν τις ικανότητες και δυνατότητες να
εξελιχθούν σε εργοδηγούς.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα Εργαστήρια Tεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του
Κέντρου Παραγωγικότητας, Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Λευκωσία. Τα μαθήματα της Α΄ Ενότητας
συνολικής διάρκειας 222 ωρών θα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή) από 19 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι 6 Απριλίου 2012 και θα είναι απογευματινά
διάρκειας τριών ωρών (18:00-21:00). Κάποια μαθήματα θα γίνονται και το Σάββατο (9:0012:00). Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατάρτισης της Α΄ Ενότητας είναι
τα εξής:
1.Τεχνολογία Υλικών και Έλεγχοι- Μέρος 1
2.Μετρήσεις Ποσοτήτων
3.Τεχνικό Σχέδιο/ Στοιχεία Γεωμετρίας
4. Ανάγνωση και Ερμηνεία Αρχιτεκτονικών/ Στατικών/ Ηλεκτρομηχανολογικών Σχεδίων
Το δικαίωμα συμμετοχής για την Α΄ Ενότητα καθορίζεται στα €1893,00 ανά συμμετέχοντα. Το
πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Για τις επιχειρήσεις
που θα συμμετάσχουν με εργοδοτούμενους τους που ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, το
δικαίωμα συμμετοχής ανά συμμετέχοντα καθορίζεται σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε
επιχείρησης ως ακολούθως:
1.Για Μικρές Επιχειρήσεις (20% των διδάκτρων) €378,60
2.Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (30% των διδάκτρων) €568,00
3.Για Μεγάλες Επιχειρήσεις (40% των διδάκτρων) €757,20
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση
συμμετοχής, η οποία πρέπει να υποβληθεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας, Λεωφ. Καλλιπόλεως
77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Τηλ. 22806000, Φαξ. 22376872, το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011.

