PÄTEVÖIDY NYT
AJOTAPAKOULUTTAJAKSI!
Kouluttajakoulutusta liikenneopettajille
LIITU välittää laadukasta valmennusta
Kouluttajana toimii asiantunteva kumppani.
Koulutus sisältää Vastuullinen kuljettaja -koulutusaineiston ja aineiston käyttöön liittyvän neljän
tunnin mittaisen kouluttajakoulutuksen.
Pätevöitymiskoulutuksen hinta on 400 €/aineiston tilaaja. Jos aineiston tilaavasta yrityksestä on
useampi osallistuja niin, koulutuksen hinta on näiltä osallistujilta 100 €/osallistuja.
Ajotapakouluttajat -vuosimaksu on 250 €. LIITUn jäsenille vuosimaksu on 200 €. Ensimmäinen
vuosimaksu laskutetaan kesällä 2016.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Vastuullinen kuljettaja
Aineisto on PowerPoint -ohjelmalla toteutettu.
Siinä on 30 diaa ja se sisältää myös monia
linkkejä tarpeellisiin internet sivuihin.
Aineiston avulla on myös helppo tehdä
ajoanalyysien tuloksista ryhmäyhteenvedot
sekä turvallisuuden, että taloudellisen
ajamisen osalta.
Vastuullinen kuljettaja on koulutusaineisto,
joka soveltuu erinomaisesti syventävän
vaiheen teoriaopetukseen. Lisäksi sitä
voidaan käyttää sellaisenaan ajokortillisten
kuljettajien koulutuksessa teoriaosuuden
runkona.
Ajotapakouluttajat (www.ajotapa.eu)
Ajotapakouluttajat ovat erikoistuneet
kouluttamaan autoilijoita vähentämään
kolaririskiä ja säästämään niin rahaa kuin
luontoakin.

Kouluttajakoulutuksessa käydään koko
koulutusaineisto läpi ja annetaan ohjeita sen
mahdollisimman tehokkaaseen
hyödyntämiseen.

tai autoilevalle yritykselle. Internet sivulta
www.ajotapa.eu löydät tietoa koulutuksesta ja
monenlaista tietoa matkallasi kohti
turvallisempaa, taloudellisempaa ja
ekologisempaa ajotapaa.

Ajotapakouluttajat tarjoavat Suomen parasta
ajotapakoulutusta kenelle tahansa autoilijalle
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HALUATKO SINÄ OLLA AJOTAPAKOULUTTAJA?
Ajotapakouluttajan vaatimukset
1. Olet liikenneopettaja ja olet toiminut kuljettajakoulutusalalla vähintään kaksi vuotta. Olet
tehnyt myös ajo-analyysejä autokoulussa syventävän vaiheen opetuksessa tai olet
kouluttanut ajokortillisia kuljettajia ajamaan autoa turvallisemmin ja taloudellisemmin.
2. Olet hankkinut Vastuullinen kuljettaja -aineiston ja olet pätevöitynyt sen käyttämiseen.
3. Olet osallistunut Esami Ky:n järjestämään ajotapa-analyysin käytännön koulutukseen
autossa. Koulutus on kestoltaan 4 tuntia ja se toteutetaan normaaleissa
liikenneolosuhteissa.
4. Olet mukana kehittämässä ajotapakoulutusta.
Vuosimaksu sisältää koulutusaineiston kehittämisen, maksuttomat aineiston päivitykset, yhteistä
markkinointia ja ajotapa.eu internet sivujen päivitykset. Jatkossa vuosimaksusta ja
kehittämishankkeista sovitaan yhteisesti ajotapakouluttajien kesken.
Ajotapakouluttajille järjestetään jatkokoulutusta vähintään yhden kerran vuodessa.

Pätevöidy ja tule mukaan kehittämään
ajotapakoulutusta www.ajotapa.eu
Lisätiedot ja koulutuksen tilaaminen
Esa Mikkola, 050 522 4205, esa.mikkola@esami.fi
Sampsa Lindberg, 050 342 7018, sampsa.lindberg@liitu.fi
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