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Jest to już trzeci numer biuletynu projektu ELEVET. Celem
biuletynu jest informowanie zainteresowanych o postępie i
wynikach prac nad projektem. Niniejszy numer obejmuje
okres od marca do maja 2012. Na życzenie czytelników biuletynu - od teraz, będzie on publikowany również w języku
polskim i włoskim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących
firm polskich zrzeszonych w PIGE:
MANEX, ERKO, RABBIT, KARED, MARMAT, ANWIL, ELTRONKABEL, ELEKTROUNION, ELNOWA, TELEFONIKA KABLE, IEL
– Instytut Elektrotechniki, Instytut Energetyki.

Spotkanie Komitetu Sterującego
Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego zostało zorganizowane przez włoskiego partnera, Consel ELIS w Rzymie, w
dniach 18 i 19 kwietnia 2012r.
Głównym celem spotkania było określenie zaawansowania
projektu i dostosowanie terminów zarówno dla zadań
bieżących jak i przyszłych . Na spotkaniu zostały przedstawione i omówione efekty działań Partnerów Projektu w
pierwszym półroczu : opracowanie procedury zarządzanie
projektem, rozpowszechnianie wyników projektu i zapewnienie jakości, opisy systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego w krajach partnerskich, sporządzenie kwestionariusza do sondażu o pożądanych umiejętnościach elektryków.

Jerzy Barglik - Prezes SEP i Stefan Granatowicz - Wiceprezes
SEP - jako koordynator projektu - byli honorowymi gośćmi
na tym spotkaniu.
Głównym zadaniem warsztatów była analiza i ustalenie
uwag do Kwestionariusza dla firm, opracowanego przez
DEHN, PIGE i SEP, mającego na celu zdefiniowanie wymaganych umiejętności dla elektryków. Po dyskusji postanowiono preferować w badaniu najbardziej pożądane
umiejętności ”miękkie” (umiejętności biznesowe) potencjalnych pracowników, jako że umiejętności ”twarde ”są oczywiste.
Należy dokładnie określić umiejętności miękkie wymagane
na rynku pracy, które mają zostać włączone do ramy
kształcenia i szkolenia zawodowego

W ramach spotkania Komitetu Sterującego, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego - celem tych
spotkań jest monitorowanie rezultatów projektu.

PIGE zorganizuje podczas swojego Walnego Zgromadzenia
w dniu 31 maja 2012 focus group, aby ostatecznie
zidentyfikować najlepsze umiejętności oczekiwane przez
producentów, pracodawców.

Krajowe Warsztaty w Poznaniu

Komunikacja Skype

PIGE (Polska Izba Gospodarcza dla Elektrotechniki) – polski
partner ELEVET, w ramach prac nad realizacją zadań projektu ELEVET, zorganizował w dniu 8 maja 2012, podczas
Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu, warsztaty dla producentów urządzeń elektrycznych.

W celu dalszej poprawy komunikacji pomiędzy partnerami
w projekcie uruchomiona została platforma Skype ™ umożliwiająca prowadzenie wirtualnych konferencji. Platforma będzie używana zarówno przez
Komitet Sterujący jak i Komitet Monitorujący.
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DEHN - rezygnacja z partnerstwa
Polski partner DEHN Polska Sp. z.o.o. złożył rezygnację z
partnerstwa z powodu braku możliwości do kontynuowania
prac w projekcie. Obowiązki DEHN zostaną przejęte przez
dwóch innych partnerów polskich,: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i PIGE (Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki). Komitet Sterujący zaakceptował te zmiany, które
muszą teraz być zatwierdzone przez Agencję EACEA w Brukseli.

Ważne informacje o systemach edukacji w krajach partnerskich
Jako wynik pakietu roboczego nr 2 w projekcie, opracowano
informacje na temat edukacji elektryków w Hiszpanii,
Polsce, Rumunii, Włochach i Danii. Przygotowano informację
zawierającą opis systemów formalnych kształcenia, jak
również informację o tym jak edukacja nieformalna jest oceniana w niektórych krajach partnerskich.

Wyniki porównania analiz krajowych systemów edukacyjnych w krajach partnerskich, stanowią doskonałą
platformę dla kolejnych pakietów roboczych projektu. Kwestionariusz będzie gotowy pod koniec maja i zaprezentowany
na stronie internetowej projektu.

Zapewnienie Jakości
System zapewnienia jakości efektów został przygotowany
jako istotny element projektu. Co trzy miesiące zostanie
przeprowadzona przez partnerów samoocena jakości w
ramach projektu tego, co zostało zrealizowane i wnioski, a
co powinno ulec poprawie. Oceny będą zbierane w raportach
półrocznych
i
przedstawiane
Komitetowi
Monitorującemu, który przekaże niezbędne informacje do
Komitetu Sterującego i Partnerów.
Plan zapewnienia jakości i
pierwsze sprawozdanie
obejmujące okres od 1 października 2011 do 31 marca 2012
będą wkrótce dostępne na stronie internetowej projektu.
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Kwestionariusz sondażowy dla firm
Jak już wspomniano wcześniej, w celu uzyskania ważnych
informacji na temat koniecznych umiejętności osób
pracujących w branży szeroko pojętej elektryki, w
przedsiębiorstwach i innych zainteresowanych podmiotach
w krajach partnerskich, został przygotowany kwestionariusz, który zostanie wysłany do wytypowanych
przedsiębiorstw w każdym z krajów partnerskich i oczekuje
się na około 75 odpowiedzi z każdego kraju.
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