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Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników związanych z ochroną środowiska
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oczyszczalni ścieków.

Model VET-THESEIS

i

umieszczą je w zakładce
FAQ na portalu projektu
THESEIS.

ukierunkowany

ładowanie materiałów szkoleniowych w zakresie

Dofinansowany przez
Unię Europejską

Niniejszy newsletter opracowano w ramach projektu THESEIS,
który jest realizowany dzi ęki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej.
Zaprezentowane w nim informacje odzwierciedlaj ą poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi prawnej odpowiedzialno ści
za jakiekolwiek skutki wynikaj ące z ich wykorzystania.

internetową, w niezależnym odtwarzaczu Flash w

w celu:

formacie pliku .exe, na stronach internetowych, a

ü jak

nawet

jako

część

innych

platform

multimedialnych.

Projekt
THESEIS
Szkolenia
w zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
pracowników
związanych z
ochroną
środowiska

dostępna

pod

adresem:

http://moodle.theseis.euproject.org/?lang=en

dla

wszystkich partnerów projektu, którzy przygotują
jego

kolejne

upowszechnienia
rezultatów

wśród

członków sieci THESEIS, aby zachęcić jak

Robocza angielska wersja modelu VET-THESEIS
jest

najszybszego

dotychczasowych

wersje
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Decyzja o uruchomieniu VCP na

stosunkowo wczesnym etapie realizacji projektu
THESEIS została podjęta przez Komitet Sterujący

Finalna

wielojęzyczna

THESEIS,

wersja

zawierająca

szkoleniowe (teorię i testy),
wykorzystania przed
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wszystkie

będzie gotowa do
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THESEIS w październiku 2013 r.
Rys.1 Model VET-THESEIS w j. angielskim
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kolejnych

numerów

newslettera

THESEIS, proszę wysłać
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Zaplanowano także organizację warsztatów,
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Forum on-line ustanowione na VCP stanowić

Naj części ej

spraw

końcowej wersji modelu VET-THESEIS.

THESEIS

i/lub

przygotowania

obejmie także prezentację wyników projektu

training.eu

THESEIS

i

opracowanego
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