CÍLE PROJEKTU ELEVTRA
Projekt ELEVTRA přispívá k dosažení cílů EU v oblasti ochrany životního prostředí pomocí podpory
vývoje a rozšíření vozidel s elektrickým pohonem v Evropě. Nové technologie vyžadují nové znalosti a
dovednosti, takže vzdělávání techniků je klíčovou podmínkou pro rozšíření elektrovozidel. Kromě toho
je třeba, aby existoval standardizovaný vzdělávací program na evropské úrovni, který by zajišťoval
adekvátní odezvu na požadavky trhu.
Cílem projektu ELEVTRA je vývoj komplexního, mezinárodně standardizovaného vzdělávacího
programu a profesního profilu odborníka v oblasti elektrotechniky, zaměřeného na údržbu a opravy
elektrovozidel a nabíjecích stanic.
VÝSTUPY PROJEKTU ELEVTRA
-

Nový evropský profesní profil technika elektrovozidel a vzdělávací program
E-learningová platforma
Případové studie pro podporu výměny zkušeností
Pracovní panel v oboru elektromobility, zahrnující zainteresované strany z průmyslu a
akademické sféry
Závěrečný seminář v Bruselu, prezentující výsledky projektu

Projekt ELEVTRA je financován z programu Lifelong Learning Project (Leonardo da Vinci,
Multilateral Project of Development of Innovation), který podporuje partnerství organizací činných
v odborném vzdělávání napříč Evropou za účelem výměny zkušeností a zvýšení odbornosti.

PARTNEŘI
Fundación Metal Asturias je organizace, zajišťující praxi, získávání odborné kvalifikace a zvyšování
efektivity práce pro průmyslový sektor - částečně pro kovozpracující obory – v Asturii ve Španělsku.
Contact/Email/Website
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ
ISŠA je největší školou zaměřenou výlučně na vzdělávání v autooborech v České republice s více než
padesátiletou tradicí. Nabízí vzdělání v několika tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech a
nástavbách, zaměřených na automobily, např. automechanik, autotronik, lakýrník, karosář aj. podle
aktuálních požadavků automobilového sektoru.
Integrovaná střední škola
pavla.rysava@issabrno.cz
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SHECCO SPRL
Shecco je integrovaný marketingový specialista, pomáhající společnostem na celém světě uvést rychleji
na trh řešení podporující ochranu klimatu. S automobilovým průmyslem spolupracuje již mnoho let a
spravuje jednu z předních průmyslových domén www.cars21.com.
Contact/Email/Website
HOCHSCHULE BOCHUM
Bochumská univerzita aplikovaných věd je moderní univerzitou aplikovaných věd, zaměřenou na
technologie, obchod a udržitelný rozvoj. Součástí vzdělávací nabídky je inženýrské studium
elektrického a mechanického inženýrství v oboru hybridních a elektrických vozidel a výzkum a vývoj
elektromechanických komponentů pro automobilový sektor.
Contact/Email/Website
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Oviedská univerzita je hlavním výzkumným centrem Asturie a jedním z nejvýznamnějších ve
Španělsku. Výjimeční výzkumníci a výzkumné týmy univerzity jsou veličinou v jejich oboru, jejich
výzkumy se zabývají rovnoměrně různými obory, jsou součástí předních výzkumných týmů a jejich
vysokou úroveň odráží i hodnocení jejich aktuálních ucelených prací.
Contact/Email/Website
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Školní centrum Velenje (SCV) je veřejnou vzdělávací institucí s vedoucí pozicí v oblasti s více než
padesátiletou tradicí. Školní centrum Velenje se skládá ze 4 odborných škol (hornické, strojnické,
elektrotechnické a počítačové a školy služeb), gymnázia, vyšší odborné školy a mezioborového
výcvikového střediska. Důraz je kladen na spolupráci s průmyslem, obchodem a místními organizacemi.
Contact/Email/Website
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:
WWW.ELEVTRA.EU
INFO@ELEVTRA.EU
+420 533 433 142

