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OORRGGAANNIIZZZZAA  

  

  

CCOORRSSOO  TTEECCNNIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCOO    

““CCAALLCCOOLLOO  SSTTRRUUTTTTUURRAALLEE  EE  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  

AANNCCOORRAAGGGGIIOO””  
 

  

2266  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001166  

DDAALLLLEE  99..0000  AALLLLEE  1133..0000  

pprreessssoo  SSEEDDEE  SSIICCUURRFFOORRMM  
VViiaa  ddeeii  MMeessttiieerrii  1122,,  BBaassttiigglliiaa  ((MMoo))  

cc//oo  SSiiccuurrppaall  
 

 
 

Corso tecnico formativo strutturato in tre moduli della durata di 4 ore ciascuno con riferimento all’art. 37, 
comma 1, lettera b) e art. 37, comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica. 
 

Corso tecnico specialistico formativo ai sensi D.Lgs. 81/08 s.m.i. valevole come aggiornamento professionale 
per R.S.P.P. e Coordinatori per la sicurezza. 
 

 
 
 
 

SICURFORM srl – Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO) 

Tel. 059 8635109 – Fax. 059 90.92.94 – P.IVA e Cod. Fiscale 03527000362 

www.sicurform.com 

 



 
 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                

 

 M_SCF_01_Invito convegno Progettisti Ed. 1 – 09/2013 

 

PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  

UUnnaa  ccoorrrreettttaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  aannaalliissii  ddeell  rriisscchhiioo  dduurraannttee  ii  llaavvoorrii  iinn  qquuoottaa  èè  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  aaddoottttaarree  

mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  ee  pprrootteettttiivvee  iiddoonneeee  aallllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo..    IIll  pprreesseennttee  ccoorrssoo  sseerrvvee  

ppeerr  vveerriiffiiccaarree  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellll’’aannccoorraannttee  ee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  aappppooggggiioo  iinn  ccaassoo  ddii  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  

aa  sseegguuiittoo  ddii  uunnaa  ccaadduuttaa..  

  

OObbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo  

IIll  ccoorrssoo  ssii  pprrooppoonnee  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  eedd  aauummeennttaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  iinn  aammbbiittoo  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo,,  ffoorrnneennddoo  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  tteeccnniiccoo  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ssuullllaa  vveerriiffiiccaa  ssttrruuttttuurraallee  

ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  aannccoorraaggggiioo..  

  

DDuurraattaa  ddeell  ccoorrssoo  

44  oorree    
  

DDeessttiinnaattaarrii  
IIll  ccoorrssoo  èè  rriivvoollttoo  aadd  IInnggeeggnneerrii,,  AArrcchhiitteettttii,,  GGeeoommeettrrii,,  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii,,  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa,,  

RReessppoonnssaabbiillii  ee  AAddddeettttii  aall  SSeerrvviizziioo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  eedd,,  iinn  ggeenneerraallee,,  aa  ttuuttttee  llee  ffiigguurree  llaavvoorraattiivvee  

cchhee  ssii  ooccccuuppaannoo  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  aannttiiccaadduuttaa..  

  

MMooddaalliittàà  ddiiddaattttiicchhee  
LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddiiddaattttiiccaa  èè  ssttuuddiiaattaa  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  ii  lloorroo  

sseettttoorrii  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ee  llee  lloorroo  eessiiggeennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii..    PPeerr  qquueessttoo  èè  pprreevviissttaa  uunnaa  lleezziioonnee  ffrroonnttaallee  aadd  ooppeerraa  

ddii  uunn  ddoocceennttee  qquuaalliiffiiccaattoo,,  ccoommpplleettaattaa  ddaa  eesseerrcciittaazziioonnii  eedd  eesseemmppii  pprraattiiccii  ddii  ccaallccoollii  ssttrruuttttuurraallii  ddiissccuussssii  

iinnssiieemmee  aall  ggrruuppppoo..  

  

DDooccuummeennttaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  
IIll  ccoorrssoo  èè  ccoorrrreeddaattoo  ddaa  ssppeecciiffiicchhee  ddiissppeennssee  ffuuoorrii  ccoommmmeerrcciioo  cchhee  ssaarraannnnoo  ccoonnsseeggnnaattee  iinn  ffoorrmmaattoo  ccaarrttaacceeoo  

ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoorrssoo,,  eedd  iinnvviiaattee  iinn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaallee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aall  ccoorrssoo..  

  

VVeerriiffiiccaa  FFiinnaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  eedd  aatttteessttaattii  
AAll  tteerrmmiinnee  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccoorrssoo,,  vveerrrràà  ccoonnsseeggnnaattoo  uunn  tteesstt  ffiinnaallee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  aa  sscceellttaa  mmuullttiippllaa  

cchhee  ssttaabbiilliirràà  iill  ccoorrrreettttoo  aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  rriicceevvuuttaa..  

AAll  ssuuppeerraammeennttoo  ddeell  tteesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo,,  sseegguuiirràà  ll’’iinnvviioo  ddii  uunn  aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nnoommiinnaallee..  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

99..0000  ––  1122..3300  

� VVeerriiffiicchhee  aannccoorraannttii  ee  ccaallccoollii  ssttrruuttttuurraallii   

� TTiippoollooggiiee  ddii  aannccoorraaggggii  ee  aannccoorraannttii 

  

DDoocceennttii::  MMoonniiccaa  MMaallaagguuttii,,  PPaaoolloo  CCaassaallii 

1122..3300  ––  1133..0000 

��  TTeesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  

��  CCoommppiillaazziioonnee  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii  ddii  ggrraaddiimmeennttoo  

��  CChhiiuussuurraa  ddeell  ccoorrssoo  

  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ttiippoollooggiiaa  ddii  aatttteessttaattoo  rriillaasscciiaattoo  

Sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione, che invieremo tramite email in seguito al corso. Inoltre, 

per chi ne abbia fatta richiesta, verrà inviato anche l’attestato di aggiornamento professionale. 

    

TIPOLOGIA DI ATTESTATO (barrare una scelta) QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

� BASE o Ordine/Collegio 
� AGGIORNAMENTO al ruolo RSPP/ASPP  
� AGGIORNAMENTO al ruolo CSP/CSE  

€100,00 + IVA 
€150,00 + IVA 
€150,00 + IVA 

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Per info contattare Lorena: 059/8635109 

  

PPaaggaammeennttoo    

È richiesto il PAGAMENTO ANTICIPATO a mezzo bonifico bancario c/o UNICREDIT  

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

  

MMooddaalliittàà  ee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iissccrriizziioonnee  

••  PPeerr  pprroocceeddeerree  aallll’’iissccrriizziioonnee  ccoommppiillaarree  iill  ffoorrmm  oonnlliinnee  ssuu    wwwwww..ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm,,  sseezziioonnee  ““ccoorrssii””  ,,  eedd  

IINNVVIIAARREE  CCOONNTTAABBIILLEE  BBAANNCCAARRIIAA    aallll‘‘  iinnddiirriizzzzoo  lloorreennaa..vveennttuurreellllii@@ssiiccuurrffoorrmm..ccoomm    eennttrroo  GGiioovveeddìì  2222  

SSeetttteemmbbrree..  

••  LL’’eevveennttuuaallee  rriinnuunncciiaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattaa  eennttrroo  33  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  pprreeffiissssaattaa..    IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  llaa  

qquuoottaa  vveerrssaattaa  vveerrrràà  ffaattttuurraattaa  ee  nnoonn  ssaarràà  rriimmbboorrssaattaa..  

••  EE’’  aammmmeessssaa  ll’’eevveennttuuaallee  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  ppaarrtteecciippaannttee  

  

IIll  ccoorrssoo  ssii  tteerrrràà  pprreevviioo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  nnuummeerroo  mmiinniimmoo  ddii  ppaarrtteecciippaannttii  ee  ccoonnffeerrmmaattoo  aallmmeennoo  dduuee  ggiioorrnnii  

pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa  pprreessttaabbiilliittaa..  IInn  ccaassoo  ddii  aannnnuullllaammeennttoo  oo  rriinnvviioo,,  ggllii  iissccrriittttii  ppoottrraannnnoo      pprreennddeerree  ppaarrttee  

aallll’’eeddiizziioonnee  ssuucccceessssiivvaa  ddeell  ccoorrssoo  oo  ffaarree  ddoommaannddaa  ddii  rriimmbboorrssoo..  


