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V zadnjem tednu oktobra 2022 so se

mednarodni partnerji projekta, udeležili

zaključne konference projekta

COMPOWIN »Composite fabricator – My

future vocation«, ki je potekala v mestu

Sandanski, Bolgarija. Na konferenci so

predstavili informacije o kompozitnih

materialih in industriji kompozitov kot

celoti ter pregledali glavne rezultate

projekta COMPOWIN, natančneje spletno

platformo za izobraževanje na področju

kompozitnih materialov. Z dogodkom se

je ovrednotilo in razširilo rezultate

projekta kar udeležencem omogoča, da

preizkusijo in razumejo njihov potencial

in uporabnost, saj se kompozitna

industrija, kompozitni materiali ter

usposabljanje za bodoče potencialne

delavce v industriji, ponaša z visoko

dodano vrednostjo, delo pa se še vedno

opravlja ročno.

www.compohub.eu

Zaključna konferenca projekta

COMPOWIN v Bolgariji

25. in 26. oktobra 2022 je potekalo 4. transnacionalno

srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta

CompoWin. Srečanje je gostil vodilni partner BICC

Sandanski.

Projektno partnerstvo je na srečanju predstavilo že

opravljeno delo na vseh intelektualnih rezultatih,

pregledalo prihajajoče aktivnosti in oblikovali smernice

za nadaljnje naloge v zvezi z zagotavljanjem trajnosti

rezultatov projekta.

Srečanje je zaznamoval zaključek izvajanja projekta, ki je

prinesel različne pomembne rezultate in dejavnosti,

namenjene podpori celotnega razvoja industrije

kompozitov v partnerskih državah.

4. TRANSNACIONALNO SREČANJE PROJEKTNIH 

PARTNERJEV PROJEKTA COMPOWIN

Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne odgovarja za kakršno

koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

http://www.compohub.eu/


PROJEKT COMPOWIN SE JE ZAKLJUČIL S SERIJO DOGODKOV V PARTNERSKIH DRŽAVAH

Projektni partnerji so organizirali multiplikatorske dogodke v Sloveniji, Estoniji,

Nemčiji in na Hrvaškem, za promocijo rezultatov projekta CompoWIN - More Skilled

Hands for Hi-Tech Production in delili intelektualne rezultate projekta s širšim

občinstvom. Multiplikacijski dogodki v vsaki državi so bili katalizator za ustvarjanje

dodatnih priložnosti za mreženje in ozaveščanje o projektu, kompozitni industriji in

zaposlitvenihmožnostih.

PLATFORMA COMPOHUB JE NA VOLJO V ŠESTIH JEZIKIH

Platforma je eden ključnih elementov programa usposabljanja CompoWin –

Composite Worker my Future Vocation. Vse vsebine na platformi so na voljo v šestih

jezikih – angleškem, slovenskem, hrvaškem, bolgarskem, estonskem in nemškem.

Registrirajte se in začnite uporabljati platformo TUKAJ.

REZULTATI  

Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne odgovarja za kakršno

koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

http://www.compohub.eu/course/index.php


PROJEKT COMPOWIN SE JE ZAKLJUČIL S SERIJO DOGODKOV V PARTNERSKIH DRŽAVAH

Dogodke so obiskali dijaki, študenti, iskalci zaposlitve, predstavniki institucij

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, lokalnih šol in izobraževalnih programov

ter vsi, ki razmišljajo o spremembi kariere, saj so v okviru projekta COMPOWIN

projektni partnerji razvili celosten in privlačen sistem za usposabljanje za delo s

kompozitnimi materiali, vsebine za učitelje, predavatelje oziroma izobraževalne

institucije, učne načrte, materiale za učitelje ter dokumente za samoevalvacijo.

Udeleženci posameznega dogodka so spoznali spletno učno platformo in njene

vsebine, kako pravilno uporabljati tečaj usposabljanja, katere so ključne točke in

predvsem prednosti, ki jih omogočajo intelektualni rezultati projekta.

Multiplikatorski dogodek je predstavljal katalizator za ustvarjanje dodatnih priložnosti

za mreženje in ozaveščanje o projektu, kompozitni industriji ter zaposlitvenih

priložnosti. Vse to za podporo podjetjem kompozitne industrije, ki na široko odpirajo

vrata novim kadrom.

REZULTATI  

Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne odgovarja za kakršno

koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Follow us on LinkedIn Like us on Facebookwww.compohub.eu

https://www.linkedin.com/showcase/compowin-more-skilled-hands-for-hi-tech-production
https://www.facebook.com/compowin/
http://www.compohub.eu/

