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Biuletyn nr 14 – ELEVET
Przedstawiamy czternasty numer biuletynu
projektu,
który
pozwala
osobom
zainteresowanym śledzić postępy w realizacji
oraz uzyskane wyniki Obecny numer obejmuje
okres od lutego do marca 2014 roku. Wydany jest
w języku angielskim, włoskim i polskim.
Warsztat PIGE dla producentów przemysłu elektrotechnicznego – 25 lutego 2014 – WP 7.3
Realizując zadania z pakietu WP 7.3, PIGE zorganizowało w dniu 25 lutego 2014 roku warsztat
dla producentów przemysłu elektrotechnicznego
dla upowszechnienia wyników projektu ELEVET.
Spotkanie zostało zorganizowane w budynku
Instytutu Tel-i Radiotechnicznego w Warszawie
przy ulicy Ratuszowej 11.

Spotkanie otworzył jako gospodarz Dyrektor Instytutu dr inż. Józef Gromek przedstawiając zakres prac Instytutu i jego ścisłe związki z przemysłem. Instytut zatrudnia ponad 200 osób , w
większości inżynierów elektryków i elektroników.
Następnie Prezes Zarządu PIGE Janusz Nowak w
roli eksperta oraz Projekt Manager PIGE Janusz
Nowastowski przedstawili prezentację multimedialną pokazującą aktualne zaawansowanie projektu i jego kolejne etapy.
W dyskusji wzięła udział większość obecnych
uczestników, zainteresowanych praktycznymi
szkoleniami dla techników i inżynierów kierunku

elektrycznego w nowych dziedzinach i z uwzględnieniem kompetencji miękkich.
W trakcie warsztatu dyskutowano nad formami
skutecznego wykorzystywania wyników projektu
ELEVET.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele
następujących firm i instytucji:
BITNER - www.bitner.com.pl
TEXSIM - www.texsim.pl
ANWIL- www.anwil.pl
ERGOM - www.ergom.com
MANEX - www.manex.com.pl
ELEKTRA - www.elektra.pl
EUROTRAFO - www.eurotrafo.pl
TERMOGUM - www.termogum.com.pl
RELPOL - www.relpol.pl
MADEX - www.madex.com.pl
TECHNODIAMENT - www.technodiament.com.pl
SPAMEL - www.spamel.com.pl
KARED - www.kared.com.pl
TF Kable - www.tfkable.pl
KOMEL - www.komel.com.pl
IEL - www.iel.waw.pl
ERKO - www.erko.pl
ELTRIM - www.eltrim.pl
KLAUKE - www.klauke.textron.com
ELEKTROPLAST - www.elektroplast.com
MARMAT - www.marmat.com.pl
MINBUD - www.minbud.pl
PROMET - www.promet.com.pl
ELTRON-KABEL - www.eltron-kabel.pl
CONSULTEX - www.consultex.pl
ZPUE WŁOSZCZOWA - www.koronea.com
EMAG - www.emag.pl
ITB- www.itb.pl
FIBARO - www.fibarogroup.pl
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o naszym projekcie, opracował Broszurę pt. „Projects currently active 2012 – 2014”, w której
znajduje się obszerna informacja o projekcie
ELEVET.

PIGE w sposób ciagły prowadzi kontakty z
potencjalnymi użytkownikami i zbiera informacje
o ośrodkach szkoleniowych zawodu elektryk.

Na subskrypcję elektronicznej wersji biuletynu
można zapisać się na stronie:
www.elevet.sep.com.pl

Ostateczne wersje ELEVET VET Framework i
Handbook for Trainers – WP4 + WP5

EFVET – Belgia - Broszura „Projects currently active 2012 – 2014”
Nasz partner EFVET /European Forum of Technical and Vocational Education and Training/ Beliga, zajmujący się rozpowszechnianiem informacji

Z przyjemnością informujemy, że zostały opracowane i zatwierdzone przez wszystkich partnerów,
ostateczne wersje dwóch najważniejszych dokumentów-produktów opracowanych w ramach
projektu ELEVET:
ELEVET VET Framework /Rama Szkolenia zawodowego/
i
Handbook for trainers /Podręcznik dla instruktorów/
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Najbliższe spotkanie ELEVET
Konferencja końcowa projektu ELEVET, odbędzie
się w dniu 19 maja 2014, w Warszawie, Polska –
bliższe informacje i formularze rejestracyjne do
pobrania na stronie internetowej projektu:
www.elevet.sep.com.pl
Czekamy na zgłoszenia !
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