„POWER SAVING CHECK“

Invitație
Avem plăcerea să vă invităm la workshop-ul de prezentare a rezultatelor obținute prin
aplicarea chestionarelor privind reducerea consumului energetic, activitate desfășurată în
cadrul proiectului Power Saving Check
Data: .06.07.2016, ora 14.00
Locația: sediul FRG Timișoara, Et.1 sala Nr. 2
Tematica abordată:
- Prezentarea proiectului
- Prezentarea rezultatelor cursului Consultant pentru economisirea energiei și
implementarea măsurilor de economisire a energiei în gospodăriile cu venituri reduse
- Prezentarea rezultatelor obținute prin aplicarea chestionarelor privind reducerea
consumului energetic,
- Prezentarea cursului pentru multiplicatori si a competențelor ce vor fi formate
- Sesiune de întrebări / raspunsuri
FRG Timişoara (Fundaţia româno-germană de pregătire şi perfecţionare
profesională în domeniul construcţiilor)
Calea Aradului nr. 56, 300291, Timişoara
Tel:0256 426780, Tel/Fax:0256495774, frg@frgtim.ro, www.frgtim.ro

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

„POWER SAVING CHECK“

Despre proiect
Power Saving Check - un concept inovativ pentru creșterea gradului de ocupare a persoanelor neangajate
prin calificarea acestora drept Consultant pentru economisirea energiei și implementarea măsurilor de
economisire a energiei în gospodăriile cu venituri reduse
Programul „Power Saving Check“ care a fost oferit în toată Germania începând din anul 2008 (www.stromsparcheck.de) constă în medierea cunoștințelor din domeniu pentru cei care închiriază locuințe și sunt beneficiari
ai unor măsuri sociale de sprijin (ajutor de șomaj, indemnizație de locuință, alocație pentru copii) sub formă de
consultanță gratuită.
Punerea în aplicare a consultării la fața locului este asigurată de așa numitul „Power Saving Checkers“
(„Consultant pentru economisirea energiei“), un consultant cu o calificare corespunzătoare. Această calificare
adecvată – a rezultat din cercetări – nu este posibilă momentan în țările partenere.

Ce își propune proiectul
-

Transferul conceptului „Power Saving Check“ și a programei de formare vor fi transferate în Spania,
Ungaria, Italia și România
6 module pregătitoare și 12 module tehnice vor fi adaptate la nevoile naționale ale acestor țari
Curricula tradusă și adaptată va fi transferată pentru un curs blended learning
Va fi dezvoltat un calculator on-line care va evidenția economiile propuse și ca instrument pentru
Consultantul pentru economisirea energiei
După derularea unui curs cu educatori / multiplicatori din țarile partenere aceștia vor fi capabili să
aplice deprinderile formate în țările lor
Curricula adaptată pentru formarea ca și Consultant pentru economisirea energiei va fi testată în
practică. Cei instruiți vor pune în aplicare cunoștințele lor - verificarea economisirii energiei în
regiunile lor.
Programul de formare va fi recunoscut de către autoritățile responsabile din Spania, Ungaria, Italia și
România.
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