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Parteneriatul strategic CE-E VET va oferi școlilor VET și furnizorilor de VET noi modalități de a 

stimula competențele cheie ale studenților VET folosind antreprenoriatul durabil și economia 

circulară ca activatori ai abilităților de angajare și a capacității de a se adapta la condițiile pieței 

muncii în continuă schimbare. 

 Partenerii, valorificând experiența și pornind de la o lecție învățată în timpul proiectelor 

anterioare comune și a muncii lor zilnice cu grupul țintă, urmăresc să dezvolte  Resurse educaționale 

deschise / instrumente și resurse educaționale bazate pe TIC pentru (1) sprijinirea profesorilor VET în 

oferirea mai multor implicarea experienței de învățare pentru tineri și (2) pentru a facilita 

ucenicii/studenții VET îmbunătățirea competențelor transversale cheie necesare pieței muncii 

actuale. 

Trecerea de la școală la viața profesională este unul dintre cele mai provocatoare momente 

din viață. Piața actuală a muncii competitivă și imprevizibilă  și necesită ca tinerii să fie calificați, dar și 

capabili să se adapteze la problemele societale contemporane și viitoare. Astăzi, aproape 40% dintre 

angajații din Uniunea Europeană au un loc de muncă atipic (nu lucrează cu normă întreagă, contract 

pe durată nedeterminată) sau lucrează pe cont propriu. 

Învățământul profesional și tehnic trebuie să ofere indivizilor abilitățile și competențele 

necesare pentru ocupațiile lor, în conformitate cu obiectivele economiei și cerințele lumii afacerilor. 

O caracteristică distinsă a proiectului este concentrarea pe a oferi STUDENTILOR VET cunoștințe 

suficiente despre durabilitate, economia circulară și alte cunoștințe esențiale legate de 

antreprenoriat pentru a le crește capacitatea de a găsi soluții la problemele actuale legate în mod 

specific de profesia lor. 

Prin urmare, obiectivele proiectului sunt: 

*crearea unui cadru clar și cuprinzător al competențelor care îmbină competențele transversale, 

antreprenoriale și ecologice necesare pieței muncii actuale, necesare EDUCATORILOR VET pentru a-și 

stimula pregătirea studenților; 

*proiectează și testează un program de dezvoltare profesională EDUCATORI VET pentru a-și 

îmbunătăți pregătirea și a-și încuraja capacitatea de a sprijini studenții VET în dezvoltarea 

competențelor selectate; 

*crează biblioteca VET CE-E compusă  din materiale gata de utilizare pe care educatorii VET le pot 

folosi pentru a promova abilitățile de angajare la studenții VET.  



Proiectul oferă o inițiativă de bază pentru a promova sistemul VET, pentru a inova și pentru a 

se îndrepta către o  forță de muncă mai durabilă și mai rezistentă la schimbările climatice. 

Participarea a 3 școli VET provenind din zone mai puțin dezvoltate ale UE (RO, PL, TR), un institut 

politehnic  din Portugalia, 1 ONG italian specializat în dezvoltarea competențelor și angajabilitate și o 

asociație de afaceri  constituie un bun început pentru a oferi un soluție practică pentru abordarea 

problemelor comune. 

Parteneri 

 Szkola Branzowa Stowarzyszenia Edukacja-Mlodziez w Pleszewie  -Poland 

 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM  - Portugal 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN ARAGÓN Y RIBERAS DEL EBRO (AEGARE)- Spain 

 Evliya Celebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Turkey  

 FRAMEWORK associazione culturale  - Italy 

Rezultate 

I. CADRU CE-E VET pentru abilități și competențe privind angajabilitatea și reziliența 

studenților VET  

II.Manual  CE-E  pentru profesorii VET 

III. Realizarea Bibliotecii Digitale CE_E VET 

Mic dicționar 

 rezilienta-capacitatea de a invinge dificultatile pentru a atinge normalul; 

Economie circulara-reprezintă un sistem bazat pe reducere, refolosire și reciclare deoarece 

deșeurile sunt considerate resurse valoroase. Produsele folosite sau defecte pot fi reparate și 

folosite din nou, alte produse pot fi refolosite în mod direct, celelalte pot fi reciclate.  

 



 


