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Przedstawiamy drugi numer biuletyn projektu ELEVET.Celem biuletynu jest informowanie
interesariuszy o postępie projektu. Niniejszy numer obejmuje okres od stycznia do marca
2012 roku.
Nowy Kierownik Projektu
Od dnia 1 lutego 2012 r. funkcję Kierownika Projektu pełni Pan Andrzej Boroń – Sekretarz
Generalny SEP. Do tej pory funkcję tę pełnił Pan Stafan Granatowicz.
ELEVET korzysta z platformy Dropbox
Wszyscy członkowie konsorcjum projektu ELEVET zostali zaproszeni do korzystania z
platformy Dropbox jako narzędzia do gromadzenia dokumentów wytworzonych w trakcie
realizacji projektu.
Profil ELEVET na Facebooku
Facebook to serwis społecznościowy, którego strona należy do najczęściej odwiedzanych w
sieci World Wide Web. Facebook ma około 250 milionów unikalnych odwiedzin miesięcznie.
Strona ma ponad 800 milionów użytkowników, a każdego dnia rejestruje się 250.000 nowych
członków. Każdego dnia około 15 milionów nowych zdjęć jest zamieszczanych na Facebooku.
Pierwsze spotkanie spotkanie koordynatorów nowych projektów UE w Brukseli

Prezes SEP Prof. Jerzy Barglik wziął udział w spotkaniu dla koordynatorów nowych
projektów UE /Meeting of New Projects/ w ramach programów, które otrzymały
dofinansowanie w 2011 roku:
Spotkanie to odbyło się w dniach 19 – 20 stycznia 2012r. w Brukseli, w Europejskim
Centrum Zarządzania
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące
realizacji projektów, zarówno związane z zarządzaniem projektem jak i rozliczeniami
finansowymi.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu : www.elevet.sep.com.pl
Pierwsze konkretne działania w zakresie upowszechniania informacji o projekcie w Rumunii.
Partner SIER – Rumunia rozpoczął zamieszczanie informacji na temat projektu na swojej
stronie internetowej.

Strona informuje o konsorcjum projektu i głównych celach projektu w języku rumuńskim.
Więcej można znaleźć na stronie internetowej: www.elevet.sier.ro . Wydano w styczniu
pierwszy krajowy newsletter .
Pierwsze namacalne rezultaty prac zawartych w pakiecie roboczym nr 2

Celem projektu pakietu roboczego 2 jest analiza istniejących modeli najlepszych praktyk i sytuacji prawnej
szkoleń na poziomie UE w krajach partnerów, celem określenia wspólnych punktów i/lub podobieństw z
zamiarem utworzenia odpowiedniego systemu certyfikacji i transferu osiągnięć. Partnerzy z Rumunii, Włoch i
Danii już przygotowali opisy modeli funkcjonujących w ich krajach. Są one dostępne na stronie internetowej
projektu: www. elevet.sep.com.pl

Elevet wprowadza EQF w edukacji elektryków w Danii
Innym rezultatem projektu ELEVET jest opisanie przez duńskiego partnera SDE College
wymaganych kompetencji w kształceniu elektryków w ramach EQF (European Qualification
Framework) Na obecnym etapie model został stworzony w języku duńskim. Wersja w języku
angielskim będzie dostępna na początku marca.
EQF działa jak” urządzenie do tłumaczenia”, sprawia, że krajowe kwalifikacje stają się
bardziej czytelne w całej Europie. EQF dotyczy ośmiu poziomów odniesienia, opisujących to,
co uczący się wie, co rozumie i co jest w stanie zrobić. Poziomy kwalifikacji krajowych są
kwalifikowane na poziomach, począwszy od podstawowych (poziom 1) do zaawansowanych
(poziom 8). Pozwala to na znacznie łatwiejsze porównanie krajowych kwalifikacji. EQF ma
zastosowanie do wszystkich rodzajów edukacji od poziomu szkoły zawodowej do poziomów
akademickich, profesjonalnych i zawodowych.

