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Umiejętności – Network
– Energia Solarna
Międzynarodowa siećwspó ł
pracy
firm sektora energii solarnej
poświęcona rozwojowi umiejętności
i kwalifikacji na poziomie europejskim
w zakresie obsł
ugi i konserwacji
w sektorze energii solarnej.

Więcej informacji:
www.soltec-project.eu

Portugalia, www.isq.pt
Sindicato Nacional da Indústria e da Energia
(Sindel), Portugalia, www.sindel.pt
Societatea Romana pentru Educatie Permanenta
(SREP), Rumunia, www.srep.ro
Zarząd Regionu Mał
opolska NSZZ „Solidarność”,
Polska, www.solidarnosc.krakow.pl

Niniejsza publikacja został
a zrealizowana przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autoró w i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczonąw niej zawartośćmerytoryczną.

Tł
o projektu

Sol Tec

Siećwspół
pracy w zakresie umiejętności

Od kiedy Unia Europejska postanowił
a o zwiększeniu
udział
u Unii w produkcji odnawialnych ź
ró deł
energii
do 20% do 2020 r., pojawił
y sięnowe wyzwania,
zwł
aszcza w sektorze energii solarnej.

Projekt Sol Tec (listopad 2009 – paź
dziernik 2011)
rozpoczął
sięw 2009 r. z inicjatywy niemieckich
i hiszpańskich partneró w w ramach Programu
„Kształ
cenie przez cał
eż
ycie” Leonardo Da Vinci
(Transfer Innowacji).

Projekt Sol Tec stanowi punkt wyjś
ciowy do stworzenia
sieci wspó ł
pracy opartej na podmiotach gospodarczych
w zakresie podnoszenia umiejętnoś
ci pracownikó w
i promowania ciągł
ego rozwoju opartego na analizie
potrzeb i kwalifikacji pracownikó w.
Jednym z celó w projektu jest stworzenie w trakcie
jego trwania podstawy przyszł
ej wspó ł
pracy
partneró w projektu.

Niestety rozwó j umiejętnoś
ci i kompetencji
pracownikó w pozostaje daleko w tyle w stosunku
do szybko rozwijającego sięcał
ego sektora.
Co więcej ten proces występuje wył
ącznie na
poziomie krajowym i w ż
aden sposó b nie jest
powiązany z rynkiem ogó lnoeuropejskim.
To stwarza poważ
ne bariery w osiągnięciu
wyznaczonych przez UnięEuropejskąceló w.
Wspó lne kwalifikacje zawodowe, np dla elektrykó w
i innych pokrewnych zawodó w, tworzone na
poziomie lokalnym lub krajowym, nie wystarczają
do speł
nienia potrzeb w zakresie systematycznego
podejś
cia do szkolenia zawodowego w zakresie
sektora energii solarnej.

Projekt Sol Tec:
ma na celu wypeł
nienie luki pomiędzy rozwojem
rynku energii solarnej w Europie a brakiem
wystarczającego rozwoju umiejętnoś
ci pracownikó w.
ma za zadanie stworzenie standardu europejskich
kwalifikacji, dzięki czemu pracownicy tego sektora
będąmogli w przyszł
oś
ci nabyćwystarczające
umiejętnoś
ci w zakresie obsł
ugi urządzeńsolarnych,
któ re sąwymagane przez producentó w sprzętu
i gwarantująwł
aś
ciwąeksploatacjęi konserwację
urządzeń.
podnosi jakoś
ćkształ
cenia zawodowego poprzez
zastosowanie wspó lnych europejskich narzędzi
(takich jak wyniki kształ
cenia, EQF,
EQ itd.).
promuje przejrzystoś
ći uznawanie kwalifikacji
zawodowych oraz (w konsekwencji tych dział
ań).
zwiększa mobilnoś
ćpracownikó w.

Siećwspó ł
pracy w zakresie kwalifikacji i rozwoju
umiejętnoś
ci otwiera moż
liwoś
ci poszerzania
umiejętnoś
ci i kształ
cenia przez cał
eż
ycie i daje
wiele korzyś
ci zaró wno firmom, jak i pracownikom
sektora energii solarnej.

Projekt Sol Tec tworzy podstawy
Sol Tec oferuje skierowany na potrzeby rozwoju systemu
kształ
cenia zawodowego w zakresie bardzo poż
ądanych
obecnie przez dostarczycieli energii solarnej kwalifikacji
pracownikó w. Zakres projektu stanowi odpowiedź
na oczekiwania wyraż
ane przez dostarczycieli
energii solarnej.
Sol Tec stawia pierwszy krok w kierunku
systematycznego rozwoju europejskich kwalifikacji
w zakresie kształ
cenia zawodowego w sektorze
energii solarnej z uż
yciem europejskich narzędzi
(EQF, wyniki kształ
cenia, itd.).
Sol Tec będzie promował
mobilnoś
ćpracownikó w
sektora w ramach rozwoju międzynarodowego rynku
energii solarnej poprzez przejrzystoś
ći uznawanie
kompetencji w krajach europejskich.
Sot Tec i jego siećbuduje platformęwspó ł
pracy firm,
instytucji kształ
cenia zawodowego, oraz pracownikó w
z ró ż
nych krajó w europejskich orz oferuje moż
liwoś
ć
ciągł
ej adaptacji i doskonalenia.

