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Biuletyn nr 4 – Projekt ELEVET
To już czwarte wydanie biuletynu informacyjnego
projektu, dzięki któremu osoby nim zainteresowane
mogą śledzić postępy w realizacji oraz uzyskane
wyniki. Przedstawione informacje obejmują okres
od czerwca do października 2012r. Biuletyn został
przygotowany w języku angielskim, włoskim i polskim.
Cel projektu ELEVET
Celem projektu jest dążenie do usprawnienia mobilności specjalistów elektryków w Europie przez poprawę przejrzystości i ustalenie metod uznawania
efektów uczenia się uzyskanych zarówno na drodze
kształcenia formalnego, jak i nieformalnego. Ponadto, projekt zmierza do unowocześnienia ścieżek
kształcenia i szkolenia zawodowego elektryków
przez integrację umiejętności miękkich i biznesowych.
Spotkanie partnerów zagranicznych w Hiszpanii
W połowie września w Madrycie odbyło się trzecie
już spotkanie partnerów zagranicznych, które zostało zorganizowane przez naszego partnera z Hiszpanii, Konfederację Instytucji Szkoleniowych. Spotkanie zostało podzielone na obrady Komitetu Sterującego oraz Komitetu Monitorującego.

Głównym celem zebrania Komitetu Sterującego
było przedstawienie wstępnych wyników ankiety
przeprowadzonej w przedsiębiorstwach i u innych
podmiotów zainteresowanych w Danii, Polsce, Wło-

szech i Rumunii, aby zbadać ich stanowisko w sprawie wymaganych w przyszłości umiejętności miękkich i biznesowych wśród specjalistów elektryków.
Omówiono
także
koncepcję
wywiadów
z grupami fokusowymi i wstępne opracowanie ramy
programowej kursów pilotażowych, które zostaną
przeprowadzone na późniejszym etapie projektu.
Ponadto, Komitet Monitorujący przeanalizował
wyniki projektu i jakość jego realizacji.
Wyniki ankiety przeprowadzonej w krajach partnerskich
Ważnym elementem projektu jest ankieta skierowana do przedsiębiorstw i innych zainteresowanych
podmiotów
w
Danii,
Polsce,
Włoszech
i Rumunii. Ankietę rozesłano do 1923 przedsiębiorstw, z których odpowiedź przesłało 209.
Większość z nich to firmy z sektora produkcji przemysłowej w danym kraju. Niektóre firmy prowadzą
także produkcję na skalę międzynarodową i europejską. Większość respondentów to firmy zatrudniające
ponad
200
osób,
przy
czym
w różnych krajach liczba ta kształtuje się inaczej.
Główne wyniki otrzymane po przeprowadzeniu
ankiety wskazują, że istotnymi obszarami wiedzy
i umiejętnościami wśród elektryków powinny być:
w zakresie wiedzy, znajomość:
• podstawowych aspektów BHP
• praw i obowiązków pracowników w zakresie BHP
• zasad dotyczących utrzymania urządzeń
elektrycznych w miejscu pracy w dobrym
stanie technicznym
• przepisów dotyczących działalności gospodarczej, oraz
• zarządzania, w tym zarządzania jakością
w zakresie umiejętności:
• przewidywanie zagrożeń dla zdrowia, życia
i środowiska
• stosowanie zabezpieczeń indywidualnych
i zbiorowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
• opracowywanie i wdrażanie harmonogramu pracy
• prowadzenie negocjacji i podejmowanie
decyzji
• samodzielne planowanie swojej edukacji
i inspirowania innych do nauki
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•

korzystanie z wyposażenia biurowego
i programów komputerowych do prowadzenia korespondencji biznesowej i działalności gospodarczej.
Ponadto, wyniki ankiety każą wnioskować, że specjaliści elektrycy powinni być kompetentni w:
• tworzeniu zespołów
• kierowaniu zespołami i ich motywowaniu
• efektywnym zarządzaniu.
Mimo różnych wyników uzyskanych w poszczególnych krajach, średnia arytmetyczna wyliczona na
podstawie odpowiedzi wskazuje, że do najważniejszych kompetencji powinny należeć:
z zakresie kierowniczych umiejętności miękkich:
• przydzielanie zadań
• planowanie
• pełnienie roli leadera
• myślenie strategiczne
w zakresie społecznych umiejętności miękkich:
• praca w grupie
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• budowanie relacji z innymi ludźmi
• komunikacja.
Sprawozdanie dotyczące metodologii przeprowadzonego badania i wyników: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (2012) Raport z przeprowadzonych
konsultacji (SEP, Warszawa) – dostępny na stronie
internetowej pod adresem www.elevet.sep.com.pl
Wywiady z grupami fokusowymi
Chcąc kontynuować ocenę jakościową wyników
ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw w
Rumunii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii i Danii,
w listopadzie przeprowadzone zostaną wywiady
z grupami fokusowymi. Zainteresowane podmioty
zostaną poproszone o podanie bardziej szczegółowych opinii w sprawie zakresu umiejętności miękkich i biznesowych, które powinni posiadać obecni
i przyszli specjaliści elektrycy w Europie.
Media społecznościowe i projekt ELEVET

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu ELEVET w Internecie. Informacji
dotyczących postępu w realizacji projektu należy
szukać na naszej stronie dostępnej w języku polskim, rumuńskim, włoskim, duńskim i hiszpańskim
pod adresem www.elevet.sep.com.pl
Więcej informacji dotyczących postępów i ostatnich
wyników znajduje się także
na profilu projektu ELEVET
na portalu Facebook. Odwiedzając nasz profil można
przyłączyć
się
do
dyskusji
prowadzonej
w ramach projektu. Profil znajduje się pod adresem:
www.facebook.com/pages/Elevet/1545211679936
98?fref=ts
Przesyłając ten biuletyn znajomym, których może
on zainteresować, możesz nam pomóc rozpowszechnić informacje o
ostatnich
osiągnięciach
projektu ELEVET. Z góry
dziękujemy za udzielone
nam wsparcie. Poprzednie
wydania biuletynu są dostępne na naszej stronie
internetowej.

Kontakt
Kontakt z Sekretarzem Projektu:
Anna Dzięcioł – kontakty zagraniczne w SEP
Tel.:
+48 22 55 64 329
GSM:
+48 662 186 219
Fax:
+48 22 55 64 301
dz.sep@sep.com.pl
E-mail:
Strona WWW (SEP): www.sep.com.pl
Strona WWW projektu: www.elevet.sep.com.pl
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ewentualne wykorzystanie informacji w niej zawartych.

