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Przedstawiamy siódmy numer biuletynu projektu
, który pozwala osobom zainteresowanym śledzić
postępy w realizacji oraz uzyskane wyniki Obecny
numer obejmuje okres od stycznia do lutego
2013 roku. Wydany jest w języku angielskim, włoskim i polskim.
Cel projektu ELEVET
Celem projektu jest ułatwienie mobilności elektrykom i inżynierów elektrykom w Europie poprzez
zwiększenie jednoznaczności uznawania efektów
uczenia się - zarówno nabytych na drodze formalnych jak i nieformalnych ścieżek szkolenia (kursy,
praktyka zawodowa). Ponadto celem jest modernizacja ścieżek kształcenia i szkolenia zawodowego dla elektryków i inżynierów elektryków poprzez zintegrowanie zestawu umiejętności miękkich i biznesowych.
Spotkanie komitetu sterującego i monitorującego w Odense - Dania
W dniach 14 - 15 marca 2013 roku w siedzibie
SDE College w Odense (Dania) odbyło się kolejne
zebranie Komitetu Monitorującego i Komitetu
Sterującego projektu unijnego ELEVET.
Poprzednie trzy spotkania odbyły się w
Warszawie (listopad 2011), Rzymie (maj 2012) i
w Madrycie (wrzesień 2012). Obradom
przewodniczył prezes SEP prof. Jerzy Barglik.
Obecni byli: Ole Kristansen i William Lynge (SDE
College - Dania), Fabrizia Cecarelli i Claudio Caria
(ELIS – Włochy), Selina Martin Cano (CECE –
Hiszpania), Ana Poida i Fanica Vatra (SIER –
Romania), Janusz Nowak i Janusz Nowastowski
(PIGE – Polska), Anna Dzięcioł (SEP – Polska).

podręcznika dla osób szkolących inżynierów i
techników elektryków oraz inne bieżące kwestie.
Szersze informacje o projekcie unijnym o
akronimie ELEVET można znaleźć na jego własnej
stronie internetowej po adresem elektronicznym
www.sep.elevet.com.pl. Zachęcamy do
odwiedzenia tej strony i wypełnienia znajdującej
się tam ankiety. Kolejne zebranie Komitetu
Monitorującego projektu ELEVET odbędzie się w
dniach 2 – 3 września 2013 roku w Rzymie.
Projekt ELEVET trwa przez 30 miesięcy i zakończy
się z dniem 31 marca 2014 roku. Ostatnim
międzynarodowym wydarzeniem
podsumowującym wyniki osiągnięte w trakcie
realizacji projektu będzie konferencja w
Warszawie. Termin konferencji - 19 marca 2014
roku.
Czym jest ECVET?
"ECVET jest Europejskim system akumulacji i
transferu punktów edukacyjnych w ramach
kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.
Umożliwia certyfikowanie i rejestrowanie efektów
indywidualnego uczenia się, efektem którego jest
zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dyplomu
lub świadectwa "
Źródło: Komisja Europejska (2005) system transferu ds. VET.

Następne spotkanie Partnerów Projektu
Kolejne zebranie Komitetu Monitorującego
projektu ELEVET odbędzie się w dniach 2 – 3
września 2013 roku w Rzymie. Będzie składało
się z posiedzenia Komitetu Monitorującego i nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Sterującego.
Na subskrypcję elektronicznej wersji biuletynu
można zapisać się na stronie:
www.elevet.sep.com.pl

Kontakt

Program dwudniowych obrad obejmował między
innymi: ocenę aktualnego stopnia
zaawansowania projektu, sprawy przygotowania
ujednoliconego programu kształcenia i

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
Strona WWW (SEP): www.sep.com.pl
Strona WWW projektu: www.elevet.sep.com.pl
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Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja przedstawia poglądy jej autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie
informacji w niej zawartych.

