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Despre proiect
solaris PLUS reprezintă un proiect de transfer de inovaţie în cadrul
programului european Leonardo da Vinci. Proiectul se ocupă cu
precădere cu transferul conţinutului programelor experimentate în
Germania de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul
energiei regenerabile, care vor fi aplicate în instituţiile de formare
profesională din Bulgaria, Ungaria, România şi Slovacia.

Obiectivele proiectului
Obiectivul principal al proiectului este introducerea a 9
module educaţionale din domeniul energiei regenerabile. Aceste
module se vor aplica atât în cadrul formării profesionale iniţiale, cât şi în
cadrul măsurilor de calificare şi recalificare profesională. Ele vor fii
adaptate criteriilor ECVET şi necesităţilor ţărilor partenere. Modulele
vor fi testate in ţările partenere proiectului şi acreditate pentru
introducerea lor in cadrul formării profesionale iniţiale continue.
Camerele de comerţ partenere în proiect sunt răspunzătoare de
acreditarea modulelor.
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Activitățile Proiectului: Septembrie - Decembrie 2012
După întâlnirea de lansare a proiectului din Chemnitz şi după
următoarele întâlniri ce au avut loc în Pleven (Bulgaria) şi în Kunfehértó
(Ungaria), a treia întâlnire a avut loc in România, la Timişoara.
În luna decembrie, formatori profesionali şi alţi reprezentanţi ai
organizaţiilor pertenere în proiect au participat 4 zile în Chemnitz la un
curs de pregătire a formatorilor.

Întâlnirea partenerilor de la Timişoara/ România
A treia întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului s-a derulat între
27 şi 30 noiembrie 2012 în România, la Timişoara.
În agenda întâlnirii au fost cuprinse următoarele activităţi:
• Evaluarea proiectului – raport interimar
• Prezentarea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov ca nou partener
în proiect
• Acordul cu privire la implementarea modulelor şi discutarea
standardelor de auditare comune
• Primirea partenerilor de către primarul Timişoarei şi prezentarea
proiectului unui reprezentant al administraţiei municipale
• Tur al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru
Electrochimie şi Materie Condensată Timişoara
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www.solaris-fzu.de
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Pregătirea formatorilor în Chemnitz
În perioada 10-13 decembrie 2012, 12 formatori din ţările şi
regiunile partenere au participat în Chemnitz la cursul de pregătire a
formatorilor ‘’Train the Trainers’’. Acţiunea a fost organizată de către
coordonatorul proiectlui, solaris FZU şi a avut ca model desfăşurarea
propriilor cursuri de pregătire profesională în domeniul energiei
regenerabile pentru elevii Centrului educaţional de energie din
Chemnitz.
Desfăşurarea cursului de pregătire a formatorilor:
• Teorie. Introducere şi metodologie
• Prezentarea celor 9 module de bază solaris Plus
• Demonstraţie vizuală a unor materiale didactice corespunzătoare
temei
• Explicarea criteriilor ECVET
• Introducere practică în construcţia unui colector solar
• PC - simularea sistemelor fotovoltaice solare şi a sistemelor
termice colectoare
• Excursii. Vizitarea unor instalaţii demonstrative:
• Mini centrală hidroelectrică
• Instalaţie de biogaz
• Parc eolian
• Instalaţii fotovoltaice
• Instalaţii tehnologice inovatoare de încălzire
• Traseu educaţional de energie
Excursiile trebuie privite ca un exemplu pentru viitor, astfel încât să se
găsească posibilitatea vizitării împreună cu cursanţii, a unor destinaţii
similare în propriile regiuni.

Contact / Information
Manager proiect:
Ingo Voigtländer
solaris Förderzentrum für Jugend- und Umwelt gGmbH Sachsen
Neefestr. 88 • D - 09116 Chemnitz
Tel. +49 371 - 49 59 97 14 • Fax +49 371 - 49 59 97 10
ivoigtlaender@solaris-chemnitz.de • www.solaris-fzu.de
contacte naţionale:
Sabina Butunoiu
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 18-20i • 500178 Braşov / Romania
Tel: +40 268 547075 • Fax: +40 268 547086
sabina.butunoiu@ccibv.ro • www.ccibv.ro
Nicolae Cernei
Fundatia Romano Germana C.P.P.P. Timisoara
Calea Aradului nr. 56 • 300291 Timisoara / Romania
Tel: +40 256 426780 • Fax: +40 256 495774
ncernei@frgtim.ro• frg@frgtim.ro • www.frgtim.ro
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