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Partenerii proiectului Soltec- Catre o
calificare la nivel european in domeniul
reparatiilor si intretinerii in sectorul
energiei solare au participat la a treia
intalnire care a avut loc in Octombrie 2010.
Intalnirea a avut loc in Lisabona (Portugalia)
cu scopul de a dezvolta curricula, de a
planifica proiectarea modulului, de a
distribui sarcini ulterioare, de a se pune de
acord asupra structurii ghidului de training si
de a stabili strategii viitoare.

In cadrul intalnirii s-au discutat etapele urmatoare necesare pentru definitivarea produselor si
rezultatelor din proiectelor.
Cele mai importante etape au fost adaptarea conţinutului curriculei la structura profilului de
competenţă şi de distribuţie de ore in cadrul curriculei. Ulterior curricula a fost finalizata.
De asemenea, necesară a fost strângerea de informaţii cu privire la platforme de învăţare şi
posibila lor utilizare in cadrul proiectului. Partenerii au decis să utilizeze bfw-campus (o
platformă Moodle), pentru a aduna şi organiza materialul de învăţare pentru cursul pilot. Ulterior
va fi posibil sa fie utilizată ca o platformă de învăţare pentru participanţii la cursurile de formare.
În ianuarie 2011, partenerii au participat la o conferinţă Skype. În cursul acestei reuniuni în
cadrul unui cerc restrâns de participanţi, parteneri au prezentat stadiul actual al activitatilor şi sau distribuit sarcinile privind dezvoltarea de continut. In momentul de fata se lucrează pe la
materialul de invatare.
Ei au convenit, de asemenea, sa se programeze primele cursuri pilot in perioada 2-6 mai 2011 în
Extremadura, Spania.
Parteneriatul a decis că ar fi mai bine să se abordeze multiplicatorii pentru început, astfel încât
acestia sa se implice activ în construcţia modulului.
În timp ce partenerii din proiect sunt implicati in activitatile proiectului ei sunt, de asemenea,
implicati în promovarea proiectului SOLTEC. Printre altele se analizeaza şi colecteaza date
existente, se dezvolta, se traduce şi se disemineaza (de ex.: produse pentru companii solare), se
organizeaza întâlniri, se prezinta proiectul in cadrul conferinţelor, se publica articole în reviste,

se aduc noi companii in reţea şi alte organizaţii de interes pentru formarea profesională interesati
in a transfera inovaţia în alte ţări.
Ştiri şi târguri comerciale din lumea energiei solare ...
AIRE (Adaptarea şi instalarea unui program internaţional de formare profesională pentru
energiile regenerabile) este un proiect european care are drept scop dezvoltarea şi diseminarea
unui program internaţional de formare în domeniul tehnicilor de energie regenerabile şi de
gestionare a energiei. AIRE-Project Leader şi Ulrike Langer (bfw) comunica despre proiecte.
http://www.aireweb.eu/
Un alt proiect european este eCOTOOL obiectivele lui fiind de a îmbunătăţi dezvoltarea,
schimbul şi întreţinerea certificatelor pentru educaţia şi formarea profesională (VET), cat si
accesibilitatea lor şi transparenţa, precum şi o creştere a mobilităţii europene. Ulrike Langer
încearcă în prezent să contacteze coordonatorul proiectului.
http://www.ecompetence.eu/
Pe 24 si 25 februarie 2011 a avut loc Conferinta Energiei Solare din Roma, Italia. Daniele Forni
(FIRE) participă ca vorbitor să prezinte proiectul Soltec.
www.solarpraxis.de/en/conferences/cis-it-2011/general-information/
The Solar meets Glass se intalneste in mai 2011 în Düsseldorf, Germania. Este cel de-al doilea
summit de Industrie pentru calitate, logistica si materiale.
http://www.solarpeq.de/cipp/md_solarpeq/custom/pub/content,oid,10738/lang,1/ticket,g_u_e_s_t
/~/Solar_meets_Glass_2011.html
În aprilie 2011 Manfred Uhlig (bfw) va prezenta Curricula la "Berufsakademie Sachsen,
Departamentul de Inginerie Electrică" în Bautzen, Germania.
http://www.ba-bautzen.de/veranstaltungen/?month=4&year=2011
A saptea editie a "Jobmesse Erneuerbare Energien" la nivel international va avea loc pe 20 şi 21
mai. Ulrike Langer (bfw) va participa. În calitatea sa de lider al proiectului Soltec va prezenta
proiectul rezultatele acestuia.
http://www.jobmotor-erneuerbare.de/htdocs/index.php?sID=0401&lan=de
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