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Curs pilot Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (SOT)
În luna februarie 2015, Asociaţia QETICS, membru în consorţiul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell a fost autorizată ca furnizor de formare profesională continuă pentru ocupaţia
“Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri” (SOT) şi este în faza de pregătire a
cursului pilot care va începe în luna martie 2015.

Întâlnire Parteneriate Braşov, 10 februarie 2015
În data de 10 februarie 2015, la Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor (CRFPA) din Braşov, a avut loc o întâlnire de
lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unui parteneriat experimental
pentru calificarea forţei de muncă în construcţii în judeţul Braşov,
organizată în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell. La
eveniment au participat: reprezentanţi ai companiilor din sectorul
construcţii şi ai producătorilor / furnzorilor de materiale / sisteme
pentru construcţii, ai furnizorilor de formare profesională continuă, ai
învăţământului profesional şi tehnic precum şi un reprezentant al
Agenţiei Locale pentru Managementul Energiei din Braşov, alături de
consorţiul proiectului.
Vizită laboratoare pregătire practică CRFPA Braşov
Toţi participanţii la întâlnire au vizitat laboratoarele dotate cu
echipamente pentru pregătirea practică aferentă cursurilor în
domeniul construcţiilor, din cadrul CRFPA Braşov.
Concluzii
Există interes din partea tuturor actorilor prezenţi la întâlnire pentru
dezvoltarea unui parteneriat în vederea calificării forţei de muncă în
construcţii, fiecare conştientizând avantajele proprii și beneficiile
participării la un astfel de parteneriat.
Este însă necesară
dimensionarea unui proiect de parteneriat la nivel de judeţ pentru ca
toţi actorii implicaţi să poată decide cât de mare poate fi contribuția
proprie. Furnizorul de formare profesională poate fi cel care să
dimensioneze proiectul unui astfel de parteneriat, el fiind cel care
cunoaşte cel mai bine sectorul formării profesionale.

Întâlnire Parteneriate Galaţi, 19 februarie 2015
În data de 19 februarie 2015, la sediul Instituţiei Prefectului Galaţi, Sala
de Consiliu, a avut loc o întâlnire de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea
unui parteneriat experimental pentru calificarea forţei de muncă în
construcţii în judeţul Galaţi, organizată în cadrul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell cu sprijinul Instituţiei Prefectului Galaţi. La eveniment
au participat: reprezentanţi ai companiilor din sectorul construcţii şi ai
producătorilor / furnzorilor de materiale / sisteme pentru construcţii, ai
furnizorilor de formare profesională continuă, ai învăţământului
profesional şi tehnic precum şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului
Galaţi, alături de consorţiul proiectului.
În urma participării la Panelul de Consultare organizat în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell în data de 16 mai 2014 la Galaţi,
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” a început demersurile pentru
autorizare ca furnizor de formare profesională continuă pentru cele
două ocupaţii elaborate în cadrul proiectului, respectiv "Montator
sisteme opace de termoizolare pentru clădiri” şi „Montator sisteme de
tâmplărie termoizolantă”, şi va utiliza toate materialele puse la
dispoziţie de proiect (manuale, ghiduri etc.), având interesul să îşi
diversifice oferta educaţională şi să acceseze fonduri europene pentru
formare profesională.
Există interes din partea tuturor actorilor prezenţi la întâlnire pentru
dezvoltarea unui parteneriat în vederea calificării forţei de muncă în
construcţii, însă lipsa surselor de finanţare reprezintă un impediment
major.

Workshop Regional Iaşi, 20 februarie 2015
În data de 20 februarie 2015, la Hotel Ramada Iaşi, sala New York, a avut loc cel de-al doilea Workshop Regional
organizat în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Evenimentul a avut ca scop consultarea activă cu privire la
identificarea instrumentelor pentru stimularea folosirii personalului
calificat în proiecte publice locale de reabilitare termică a clădirilor
precum şi cu privire la stimularea parteneriatelor locale pentru
formare profesională în vederea implementării schemei naţionale
de calificare dezvoltată în cadrul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell, cu cele două componente aferente: "Montator sisteme
opace de termoizolare pentru clădiri” şi „Montator sisteme de
tâmplărie termoizolantă” la nivel regional şi pe termen lung. De
asemenea, evenimentul a urmărit identificarea dificultăţilor, a
barierelor şi a oportunităţilor specifice pentru Regiunea Nord-Est în
domeniul abordat.

La eveniment au participat: reprezentanţi ai companiilor din
sectorul construcţii şi ai producătorilor / furnzorilor de materiale /
sisteme pentru construcţii, ai furnizorilor de formare profesională
continuă, ai învăţământului profesional şi tehnic, reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari precum şi autorităţi locale din judeţul Iaşi,
alături de consorţiul proiectului.
Evenimentul a fost structurat în 2 părţi: o sesiune plenară şi o
sesiune interactivă care a avut ca teme de dezbatere:
Consecinţele utilizării forţei de muncă slab calificată /
necalificată în realizarea lucrărilor de reabilitare termică a
clădirilor - Creşterea nivelului de calificare a muncitorilor ca
soluţie pentru garantarea creşterii performanţelor
energetice ale clădirilor;
Stimularea parteneriatelor pentru formare profesională în
vederea implementării schemelor de calificare.

Concluzii
Există disponibilitate din partea tuturor actorilor prezenţi la
workshop de a încheia parteneriate pentru educaţie în judeţul Iaşi în
vederea implementării Schemei Naţionale de Calificare dezvoltate în
cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell, însă este necesară o
reorientare a învăţământului spre acele meserii pe care le cere piaţa
precum şi o schimbare de atitudine atât la nivel de şcoală cât şi la
nivelul angajatorului privind orientarea profesională a elevilor. De
asemenea, este necesară o creştere a nivelului de conştientizare în
rândul beneficiarului care trebuie să fie conştient că are de câştigat
din reabilitarea termică a clădirilor, că semnătura lui contează şi ca
atare să ceară CALITATE în creşterea performanţei energetice a
clădirii.

Mai multe informații privind consultările efectuate în cadrul workshopului sunt disponibile pe
website-ul proiectului
(http://www.iee-robust.ro/qualishell/evenimente.php)

Următoarele evenimente planificate în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:
6 aprilie 2015 – Masă Rotundă cu tema:
"DE LA CONCEPTE DE ÎNALTĂ CALITATE LA CLĂDIRI PERFORMANTE"
Modele de PARTENERIAT pentru stimularea folosirii personalului calificat pentru implementarea
conceptelor privind eficienţa energetică în clădiri

Hotel Epoque, Bucureşti
16 aprilie 2015 – Workshop Regional Timișoara, Hotel Timişoara
15-19 iunie 2015 (Săptămâna Energiei Durabile) – Seminar Final
Bucureşti
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