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Biuletyn nr 8 –ELEVET
Przedstawiamy ósmy numer biuletynu projektu ,
który pozwala osobom zainteresowanym śledzić
postępy w realizacji oraz uzyskane wyniki Obecny
numer obejmuje okres od kwietnia do maja 2013
roku. Wydany jest w języku angielskim, włoskim i
polskim.

Spotkanie w siedzibie Agencji EACEA, w
Brukseli
W dniu 3 kwietnia 2013r. w godzinach
popołudniowych odbyło się w Brukseli spotkanie
Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika oraz Sekretarza
Generalnego
SEP
Andrzeja
Boronia
z
przedstawicielami Agencji EACEA (The Education,
Audiovisual and Culture Agency of the European
Union – European Commision) Panem Pavol
Krempasky – Project Manager projektów
Leonardo
da
Vinci
i
Panią
Stellą
Tsatsaki odpowiedzialną za część finansową
projektów. Było to spotkanie robocze i dotyczyło
realizacji
projektu
ELEVET.
Na
bazie
przygotowanych przed spotkaniem i przesłanych
do Agencji materiałów, w czasie spotkania
wyjaśniano sprawy dotyczące zarządzania
projektem, sprawy budżetu projektu, zagadnienia
finansowe dotyczące rozliczeń pomiędzy
koordynatorem, a Agencją oraz pomiędzy
koordynatorem, a partnerami. Omówiono
Progress Report oraz bieżące działania mające na
celu terminowe zakończenie realizacji projektu.

Bruksela – Spotkanie z EFVET – Belgia –
partnerem projektu ELEVET
W dniu 3 kwietnia 2013r., w Brukseli odbyło się
spotkanie Prof. Jerzego Barglika - Prezesa SEP i
Sekretarza Generalnego SEP - Pana Andrzeja
Boronia, z panią Valentiną Chanina - EFVET
Offfice Manager. EFVET to Europejskie Forum
Ksztalcenia Technicznego i Zawodowego i jest
ono jednym z naszych partnerów projektu
ELEVET. W czasie spotkania omówiono
najważniejsze sprawy dotyczące współpracy przy
realizacji projektu. Ponieważ EFVET jest liderem
pakietu roboczego nr 8 (komunikacja i
upowszechnianie wyników ) omówiono przede
wszystkim
sprawy
dotyczące
sposobów rozpowszechniania informacji o
projekcie.

Od lewej: V. Chanina; Prof. J.Barglik; A. Boron
Na subskrypcję elektronicznej wersji biuletynu
można zapisać się na stronie:
www.elevet.sep.com.pl
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