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Biuletyn nr 6 –ELEVET
Przedstawiamy szósty 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.
International Focus Group w Polsce
W dniach 17/18 stycznia 2013 roku w siedzibie
SEP w Warszawie, odbyło się spotkanie Międzynarodowej Grupy Fokusowej ELEVET z ekspertami
ds. kształcenia i szkolenia zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów Projektu : PIGE – Polska, CECE – Hiszpania,
SDE College – Dania, SIER – Rumunia.
Spotkanie prowadził koordynator projektu – SEP Polska

tencji inżynierów elektryków i elektryków w Europie i zostały zatwierdzone przez partnerów
projektu :
Kompetencje menadżerskie:
1) Delegowanie zadań
2) Myślenie strategiczne
3) Planowanie
4) Przywództwo
5) Zarządzanie informacjami
Kompetencje społeczne:
6) Współpraca w zespole
7) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
8) Budowanie relacji z innymi
9) Komunikatywność
10) Orientacja na klienta
Kompetencje osobiste:
11) Sumienność
12) Dążenie do rezultatów
13) Gotowość uczenia się
14) Rozwiązywanie problemów
15) Kreatywność i asertywność

Zgodność Framework-u ze standardami
ECVET
Kolejnym etapem projektu jest opracowanie ram
szkolenia zawodowego zintegrowanych z działaniami szkoleniowymi systemu ECVET.
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.

Celem spotkania była konsultacja z ekspertami
VET z różnych krajów, analiza ustaleń z pakietu
roboczego WP2 i WP3 oraz omówienie wspólnych
kryteriów dla ramy kształcenia i szkolenia zawodowego.
Przedstawiono wnioski z sondaży i krajowych
grup fokusowych, które odbyły się we Włoszech,
w Rumunii, Hiszpanii, Polsce i Danii.
W wyniku prac Grupy Fokusowej, następujące
umiejętności zostały uznane za ważne dla kompe-

Przygotowanie ram opiera się na danych empirycznych zebranych wcześniej w ramach sondażu
i znaczeniu umiejętności miękkich dla elektryków,
przeprowadzonego w firmach krajów partnerskich jak również w oparciu o wyniki z Narodowych Grup Fokusowych, które odbyły się przed
Międzynarodową Grupą Fokusową w Warszawie.
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Następne spotkanie Partnerów Projektu
Następne spotkanie partnerów projektu odbędzie
się w Odense/Dania w dniach 14/15 marca
2013r.. Będzie składało się z posiedzenia Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego. Głównymi punktami porządku obrad będzie przedstawienia i przedyskutowanie ramy kształcenia zawodowego w ramach ECVET oraz omówienie
jakościowej realizacji Projektu na obecnym etapie jego realizacji.

Rozpowszechnianie informacji o ELEVET
Do końca lutego 2013 r., na stronie internetowej
ELEVET zanotowano 4217 wizyt.

Aktualne informacje o projekcie można znaleźć
na stronie :
http://www.elevet.sep.com.pl

Na subskrypcję elektronicznej wersji biuletynu
można zapisać się na stronie:
www.elevet.sep.com.pl

Elevet ma swój grupowy profil na portalu LinkedIn, który jest jedną z najważniejszych sieci społecznych w Internecie: www.linkedin.com -> Groups -> Groups Directory -> wpisać ELEVET w polu
wyszukiwania i już możesz dołączyć do profesjonalnej dyskusji ELEVET.

Kontakt

Łącznie z tym numerem, opublikowano sześć
numerów biuletynu. Dostępne są wersje w języku angielskim, włoskim i polskim.

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja przedstawia poglądy jej autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie
informacji w niej zawartych.

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

