ELEVTRA – CILJI
Projekt ELEVTRA prispeva k uveljavljanju podnebnih
ciljev EU s spodbujanjem uporabe in razvoja
električnih vozil v Evropi. Nove tehnologije zahtevajo
nova znanja in spretnosti, tako da je usposabljanje
strokovnjakov na tem področju ključnega pomena
pri uvajanju električnih vozil. Zaradi specifičnosti
področja se kaže potreba po standardiziranem
programu usposabljanja na evropski ravni, ki
zagotavlja celovit odgovor na potrebe trga.
ELEVTRA je namenjena razvoju vsestranskega,
mednarodnega
in
poenotenega
programa
usposabljanja
ter
razvoju
standardiziranega
poklicnega profila strokovnjakov, ki se ukvarjajo
z vzdrževanjem in popravilom električnih vozil in
polnilnih postaj.

Projekt ELEVTRA je podprt v okviru programa
Leonardo da Vinci, ki z vlaganjem v znanje pomaga
evropskim organizacijam poklicnega izobraževanja pri
mednarodnem sodelovanju, pri izmenjavi dobrih praks
in pri razvoju konkurenčnosti

Dodatne informacije lahko dobite na
spletni strani

www.elevtra.eu
e-pošta

info@elevtra.eu
Telefon

+34 985990020

ELEVTRA - DOSEŽKI
Nov evropski poklicni profil in program
usposabljanja pri električnih vozilih
Platforma za e-učenje
Študije primerov, ki pripomorejo k
izmenjavi znanja
Povezovanje socialnih partnerjev in
strokovnjakov iz industrije ter izobraževanja
pri električni mobilnosti
Pomembna zaključna konferenca v Bruslju s
predstavitvijo ELEVTRA dosežkov

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia ELEVTRA Electric Vehicles Training reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto
publikácii ELEVTRA Electric Vehicles Training.

Fundación Metal
Asturias Project leader

shecco sprl

Fundación Metal Asturias je organizacija, ki je usmerjena
v spodbujanje izobraževanja in poklicnih kvalifikacij ter
v izboljšave dela v industriji – še posebno v kovinarskem
sektorju v Asturiji, Španija.

shecco je podjetje, specializirano za trženje, ki svetuje
podjetjem po vsem svetu kako hitro in uspešno
uveljaviti podnebju prijazne rešitve. Podjetje sodeluje z
avtomobilsko industrijo že vrsto let in upravlja z vodilno
industrijsko platformo www.cars21.com.

kontakt

kontakt

Marta Méndez-Fuente

Pierre Wattré

e-pošta

e-pošta

martamen@fundacionmetal.org
spletna stran

www.fundacionmetal.org

Integrovaná
střední škola
automobilní
ISSA je največja specializirana poklicna šola v avtomobilski
branži na Češkem. Izvaja izobraževanje za poklice v
avtoserviserstvu skladno s povpraševanjem v poslovnem
okolju.
kontakt

Pavla Ryšavá

pierre.wattre@shecco.com
spletna stran

www.shecco.com

Hochschule Bochum
Bochumska univerza za uporabne znanosti je sodobna
univerza, specializirana na področju tehnologije,
gospodarstva in trajnostnega razvoja. Kot sestavni del
svojega izobraževalnega portfelja ponuja specializirane
izobraževalne programe iz elektrotehnike in strojništva
na področju hibridnih in električnih vozil, opravlja pa
tudi raziskave o elektromehanskih komponentah v
avtomobilski industriji.
kontakt

e-pošta

pavla.rysava@issabrno.cz

Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke
e-pošta

friedbert.pautzke@hs-bochum.de

spletna stran

www.issabrno.cz

spletna stran

www.institut-elektromobilitaet.de

Šolski center
Velenje
Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni javni zavod,
izobraževalno središče Šaleške doline s širšim zaledjem z
več kot 50-letno tradicijo. Šolski center Velenje sestavlja
pet srednjih šol (Rudarska šola, Strojna šola, Elektro in
računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti in Gimnazija),
Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in
Skupne službe. Posebne poudarek namenja medsebojnemu
sodelovanju z lokalno industrijo in gospodarstvom ter z
lokalno skupnostjo
kontakt

Miran Papež
e-pošta

Universidad de Oviedo
Univerza Oviedo je glavni univerzitetni raziskovalni
center v Asturiji in eden od najpomembnejših v Španiji.
Raziskovalci in raziskovalne skupine na univerzi so uspešni
pri svojih raziskavah. Kakovostno raziskovalno dejavnost
izvajajo na različnih področjih znanosti, pri čemer na
visokem nivoju povezujejo dejavnosti posameznih
vodilnih raziskovalnih skupin. To potrjujejo zadnje ocene
njihovega raziskovalnega dela
kontakt

Jorge García García
e-pošta

miran.papez@guest.arnes.si

garciajorge@uniovi.es

spletna stran

spletna stran

www.scv.si

www.uniovi.es

