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Biuletyn nr 12 – ELEVET
Przedstawiamy dwunasty numer biuletynu projektu , który pozwala osobom zainteresowanym
śledzić postępy w realizacji oraz uzyskane wyniki
Jest to biuletyn, obrazujący najnowsze wydarzenia. Obecny numer obejmuje okres od października do listopada 2013 roku. Wydany jest w języku
angielskim, włoskim i polskim.

Ze względu na duże zainteresowanie projektem
odbyły się dwie sesje spotkań przy okrągłym
stole, a także kontynuowano dyskusję podczas
nieformalnych spotkań kuluarowych.

Konferencja w Atenach 23 – 26 października
2013 r. - Prezentacja projektu ELEVET
W dniach 23 – 26 października 2013 r. w Atenach,
odbyła się 22. doroczna Międzynarodowa
Konferencja EfVET (European Forum of Technical
and Vocational Education and Training).
Organizator konferencji - EFVET jest jednym z
partnerów Projektu ELEVET, odpowiedzialnym za
rozpowszechnianie bieżących informacji o
Projekcie oraz jego wyników.
W konferencji uczestniczyło 200 uczestników z 21
krajów Europy i Azji.
Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich
reprezentowali: Prof. Jerzy Barglik – Prezes SEP
oraz Pan Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny SEP,
który jest kierownikiem Projektu ELEVET.

Debata okrągłego stołu Projektu ELEVET

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w sprawach związanych ze
szkoleniem technicznym i ustawicznym. Odbyło
się kilka sesji plenarnych oraz trzy sesje dyskusyjne. Konferencja stanowiła znakomitą okazję do
zaprezentowania wyników projektu unijnego
ELEVET koordynowanego przez SEP. Przypomnijmy, że projekt ten dotyczy nowych form
kształcenia inżynierów elektryków.

Realizacja przez SEP kursu pilotażowego "Power
Energy
Engineering
Course"

Prof. Jerzy Barglik

Prof. Jerzy Barglik w formie prezentacji
multimedialnej przedstawił główne informacje o
Projekcie ELEVET realizowanym przez konsorcjum
międzynarodowe, a koordynowanym przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich , jego zadania,
cele i stan realizacji.

W dniach 21 – 25 października 2013 r. odbył się
pierwszy
40-godzinny
kurs
pilotażowy,
prowadzony zgodnie z wymaganiami projektu
ELEVET, na temat eksploatacji urządzeń
elektrycznych do 1 kV. Kurs był zorganizowany i
przeprowadzony przez Centralny Ośrodek
Szkolenia i Wydawnictw SEP (COSIW). Wzięło w
nim udział 21 uczestników elektryków z różnych
firm, którzy wzięli udział w kursie z myślą o
uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych
po zdaniu stosownego egzaminu.
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P. Andrzej Boroń – Project ELEVET Manager

Pan Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny
SEP/ELEVET Project Manager, w czasie konferencji
"Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki?" przedstawił informacje o Projekcie ELEVET.
You can subscribe at the newsletter at the project
website: www.elevet.sep.com.pl
Na subskrypcję elektronicznej wersji biuletynu
można zapisać się na stronie:
www.elevet.sep.com.pl

Kontakt z Sekretarzem Projektu:
Anna Dzięcioł – SEP Foreign Relations
Tel.:
+48 22 55 64 329
GSM:
+48 662 186 219
Fax:
+48 22 55 64 301
E-mail:
dz.sep@sep.com.pl
www.sep.com.pl
www.elevet.sep.com.pl
This project has been funded with support from the European
Commission. This newsletter reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use, which may be made of the information contained therein.

