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VEPA - VET Planner for Work Based Learning- este un proiect de 25 de luni, ce a început 

în noiembrie 2018 si este implementat realizat în cadrul programului ERASMUS +, 

Acțiune Cheie Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.  

Acest proiect, realizat de un consorțiu format din 5 organizații cu experienta in formarea 

profesionala VET (nume și pagina web din caseta din stânga), va crea un profil de formare 

modern si un model profesional nou dezvoltat pentru instructori / formatori și organizații 

VET, pentru creșterea eficacității cursurilor VET bazate pe experiențe de învățare la locul 

muncă și o cooperare consolidată între organizațiile VET, studenții și întreprinderile. 

Învățarea bazată pe expeienta la locul de muncă (WBL) reprezinta un aspect 

fundamental al educației și formării profesionale (VET) - este direct legată de misiunea 

VET de a ajuta cursanții să dobândească cunoștințe, aptitudini și competențe cu relevanță 

directă pentru piața forței de muncă. Există în general trei forme principale ale WBL: 

Ucenicie, scoli de formarea profesională combinata cu experienta locul de muncă, 

Învățarea la locul de muncă realizata în școala.  

Proiectul abordeaza nevoile mai multor grupuri țintă: instructori, formatori VET, 

planificatori VET, organizații VET, stagiari, companii care găzduiesc stagiarii sau  care trimit 

ucenici pentru a fi instruiți în organizații VET, asociații de formatori, parteneri sociali, 

factori de decizie în domeniul VET, cercetători. 

ACTUALIZAREA PROIECTULUI 

Partenerii VEPA au participat la întâlnirea de lansare organizata la sediul coordinatorului 

(IFRTS) din Bastia - FR, pe data de 23 și 24 ianuarie 2019, pentru a aprofunda 

caracteristicile proiectului și a conveni asupra viitoarelor măsuri care trebuie întreprinse.  

 
Partenerii VEPA la întâlnirea de lansare 

 CE URMEAZA 

În următoarele 6 luni, partenerii VEPA vor lucra împreună cu scopul de a cartografia 
"Profilul de competență al planificatorului VET" prin implicarea a 150 de formatori VET - 
distribuiți în țări partenere și non-partenere - îndemnându-i să realizeze un chestionar 
care să investigheze principala nevoie, activitățile și abilitățile planificatorului VET (VET 
planer). Profilul va fi proiectat în conformitate cu sistemul ECVET. În același timp, va fi 
elaborat un "Ghid pentru formarea profesională față în față a instructorilor VET ".  

Site-ul VEPA va fi on-line în curând, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: 

INSCRIEȚI ADRESA DVS. DE E-MAIL 

Proiectul Vepa se află pe Facebook  https://www.facebook.com/VEPA-Project-
2029476297140311/  
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