FIATALOK TÁMOGATÁSA
EGYRE TÖBBEN TUDJÁK, HOGY "MI A PÁLYA?"
Még egy állomás hátra van a Magyar Elektrotechnikai Egyesület már 3. éve
megrendezésre kerülõ Mi a pálya? mûszaki pályaválasztó idei fesztiváljából,
de a számok már most magukért beszélnek.
Megtanultunk a diákság nyelvén beszélni és bizony úgy tûnik, nem csak
hallanak, de értenek is minket!
9000 diák volt velünk Budapesten, Miskolcon, Pécsett, Debrecenben és
Szegeden és még hátra van Gyõr!
Több mint 100 szülõ vett részt azokon a rendhagyó szülõi értekezleteken,
ahol tanárokkal, szakértõkkel és a cégek képviselõivel beszélgethettek és
kérhettek tanácsot a gyermekük pályaválasztásával kapcsolatban.
Több mint 100 kiállító (57 cég, 42 középiskola és 6 felsõoktatási
intézmény) volt velünk, hiszen közös célunk, hogy egy hosszútávon is stabil
életpályamodellt kínáljunk mûszaki területen.
A teljes beszámoló és kisfilm megtekintése...

47 DIÁK TÖLTÖTTE FEL FILMJÉT A MÛKÖDJ! PÁLYÁZATRA 2017-BEN
Lezárult a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum által
meghirdetett MÛKÖDJ! pályázat. A pályázó fiatalok közül 47 diák valósította meg ötletét a határidõig.
A fiatal tehetségek decemberben, évzáró gála eseményünkön mutathatják be mûveiket.
A videós pályamûvek megtekintése...

EGYÜTT AZ IPARRAL

Új évad indul õsztõl aktuális témákkal
Biztonságos villanyszerelés - Energia hatékony megoldások címmel
A rendezvénysorozat célja, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonságos üzemeltetése
érdekében a tervezõ, kivitelezõ, üzemeltetõ és felülvizsgáló szakemberek munkáját naprakész
információkkal segítse, egyrészt az aktuális szabályozásról, másrészt a legújabb technikai, technológiai
megoldásokról, valamint útmutatást adjon a minõségi munkavégzéshez.
Következõ helyszínek:




Gyõr - november 21.
Zalaegerszeg - december 5.

Bõvebb infó és jelentkezés...

Nagy sikerrel zárult a 64. Vándorgyûlés Konferencia és Kiállítás, melyen több, mint 750 fõ és 40 kiállító vett
részt.
Kiadott állásfoglalások:




Kapcsolódó tartalmak:

Az innovatív villamosenergia-ipar jelenti
a tiszta energia jövõjét
A villanyszerelõ képzésnek is haladni kell
a korral




Galéria és Kisfilm
Letölthetõ elõadások

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK
VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A002)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelõ (OKJ 35
522 11) képzést szervez. A képzési programban meghatározott tananyag
célja, hogy a Villamos alállomás kezelõ feladatok végzése során szükséges
munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltetõ
szakembereknek. Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2017. november 20.

Bõvebben...
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
Tûzvédelmi szakvizsga indul "Erõsáramú berendezések felülvizsgálója"
képesítéssel rendelkezõk részére.
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2017. december 15.

Bõvebben...
VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villámvédelmi felülvizsgáló képzést
szervez (35 522 16, E-000505/2014/A005).
Idõpont és helyszín:



Budapest - 2018. január 17.

Bõvebben...

