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IInn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  TTeelleecceerrtt  

  

OORRGGAANNIIZZZZAA  

  

  

CCOORRSSOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    

““LLAA  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPSSCC  SSEEMMPPLLIIFFIICCAATTOO””  

  

33  MMAAGGGGIIOO  22001177  

  

DDAALLLLEE  1100..0000  AALLLLEE  1177..0000  

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

cc//oo  SSiiccuurrppaall  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                 
 

 

PPrreesseennttaazziioonnee  eedd  oobbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo  

IIll  ccoorrssoo  hhaa  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  aaiiuuttaarree  iill  pprrooffeessssiioonniissttaa  aa  ssvviilluuppppaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  nneecceessssaarriiee  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPSSCC  ccoonn  

ll’’aauussiilliioo  ddeell  mmooddeelllloo  sseemmpplliiffiiccaattoo  ddii  ccuuii  aall  DD..MM..  ddeell  0099//0099//22001144,,  aall  ffiinnee  ddii  aaggeevvoollaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeell  ccaannttiieerree  ee  ddeellllee  
pprroocceedduurree  aadd  eessssoo  ccoorrrreellaattee..  

  

DDuurraattaa  ddeell  ccoorrssoo  
66  oorree    
  

DDeessttiinnaattaarrii  
IIll  ccoorrssoo  ccoossttiittuuiissccee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ccoonn  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  eexx  DD..  LLggss..  8811//0088  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddeellllaa  

ssiiccuurreezzzzaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..9988,,  ccoommmmaa  22  ee  aalllleeggaattoo  XXIIVV  ddeell  DD..LLggss..  8811//0088..  
  

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,,  aallllaa  qquuaallee  sseegguuiirraannnnoo  eesseerrcciittaazziioonnii  eedd  eesseemmppii  pprraattiiccii  ssuullllaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllee  sscchheeddee  ddii  pprrooggeettttoo,,  ccoonn  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aannaalliissii  ddii  ccaassii  ee  ddooccuummeennttaazziioonnii  pprroopprriiee  ddeell  ddiisscceennttee..  

  

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  
IIll  ccoorrssoo  ccoossttiittuuiissccee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ccoonn  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  eexx  DD..  LLggss..  8811//0088  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddeellllaa  
ssiiccuurreezzzzaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..9988,,  ccoommmmaa  22  ee  aalllleeggaattoo  XXIIVV  ddeell  DD..LLggss..  8811//0088..    

AA  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii,,  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ffiirrmmee  iinn  iinnggrreessssoo  eedd  iinn  uusscciittaa  ssuull  rreeggiissttrroo  pprreesseennzzee,,  ssaarràà  rriillaasscciiaattoo  ll’’  aatttteessttaattoo  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  CCoooorrddiinnaattoorrii  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  eemmeessssoo  ddaa  FFeeddeerrccoooorrddiinnaattoorrii,,  ppeerr  uunn  mmoonnttee  oorree  ppaarrii  aa  qquueellllee  

eeffffeettttiivvaammeennttee  ffrreeqquueennttaattee..  

IIll  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  CCFFPP  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattoo  ddiirreettttaammeennttee  ddaaggllii  OOrrddiinnii//CCoolllleeggii  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ddeell  ppaarrtteecciippaannttee  ((iinn  

aatttteessaa  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’oorrddiinnee  ddeeggllii  IInnggeeggnneerrii))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                 
 

 

PPrrooggrraammmmaa    

10.00 – 13.00 
••  IIll  ddeeccrreettoo  ddeell  ffaarree,,  mmiissuurree  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  nneeii  ccaannttiieerrii  tteemmppoorraanneeii  ee  mmoobbiillii;;    

••  II  mmooddeellllii  sseemmpplliiffiiccaattii  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  PPSSCC  eexx  DD..MM..  99  sseetttteemmbbrree  22001144;;  

••  IIll  PPSSCC  ccoonn  iill  mmooddeelllloo  sseemmpplliiffiiccaattoo,,  uunn  ccaassoo  rreeaallee;;  II  ccoonntteennuuttii  mmiinniimmii  ddeellll’’aalllleeggaattoo  XXVV  ee  iill  mmooddeelllloo  sseemmpplliiffiiccaattoo;;  

••  AApppprrooffoonnddiimmeennttii  ssuullll’’oorrggaanniiggrraammmmaa,,  iill  ccrroonnoopprrooggrraammmmaa  ee  ii  ccoossttii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa;;    

••  IIlllluussttrraazziioonnee  ee  ddiissccuussssiioonnee  ddii  uunn  eesseemmppiioo  pprraattiiccoo  ddii  PPSSCC  rreeddaattttoo  ssuull  mmooddeelllloo  sseemmpplliiffiiccaattoo  rreellaattiivvoo  aadd  uunn  

ccaannttiieerree  eeddiillee  mmeeddiioo  ppiiccccoolloo..    

  
 14.00 – 17.00  

• EEsseerrcciittaazziioonnee  pprraattiiccaa  ssuullllaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllee  sscchheeddee  ddii  pprrooggeettttoo::  
••  IInnddiivviidduuaazziioonnee,,  aannaalliissii  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  rreellaattiivvii  ll’’aarreeaa  ddii  ccaannttiieerree;;    

••  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  ccaannttiieerree;;  

••  RRiisscchhii  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  llaavvoorraazziioonnii;;    
••  MMiissuurree  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  rreellaattiivvee  aallll’’uussoo  ccoommuunnee  ddii  aapppprreessttaammeennttii,,  aattttrreezzzzaattuurree,,  iinnffrraassttrruuttttuurree,,  mmeezzzzii  ee  sseerrvviizzii  ddii  

pprrootteezziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ttiippoollooggiiaa  ddii  aatttteessttaattoo  rriillaasscciiaattoo  
SSaarràà  rriillaasscciiaattoo  ddaa  FFeeddeerrccoooorrddiinnaattoorrii  uunn  aatttteessttaattoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..9988,,  ccoommmmaa  22  ee  aalllleeggaattoo  XXIIVV  ddeell  DD..LLggss..  8811//0088,,  ccoonn  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  eexx  DD..  LLggss..  8811//0088..      

  

AAii  sseennssii  ddeell  ppuunnttoo  99  ddeellll’’  AAccccoorrddoo  ssttaattoo  RReeggiioonnii  112288  ddeell  0077//0077//22001166  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  pprreesseennttee  ccoorrssoo  èè  ddaa  rriitteenneerrssii  

vvaalliiddaa  aanncchhee  ccoommee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  RRSSPPPP//AASSPPPP..  

  

PPeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  vveerrrraannnnoo  rriiccoonnoosscciiuuttii  CCFFPP  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  IInnggeeggnneerrii..  
    

RILASCIO ATTESTATO  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

� Aggiornamento coordinatori 
 

€150,00 + IVA 

 

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

  

PPaaggaammeennttoo    
ÈÈ  rriicchhiieessttoo  iill  PPAAGGAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  aa  mmeezzzzoo  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  cc//oo    
UUNNIICCRREEDDIITT    

IIBBAANN::  IITT  9966  RR  0022000088  6666666600  000000110022774411221111  

  

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  VVeenneerrddìì  2288  AApprriillee..  

••  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..  


