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VEPA – Planificator VET pentru învățarea pe bază de muncă-este un proiect realizat în 

cadrul programului ERASMUS +, cooperarea-cheia de acțiune pentru inovare și schimbul 

de bune practici. 

Incepand cu dezvoltarea unui "profil de competenta", proiectul va elabora un "ghid 

pentru instruirea planificatorilor VET fata in fata" un "E-Course pentru planificatorii 

VET" si un instrument on-line de "evaluarea pentru planificatorii VET" in domeniul WBL. 

ACTUALIZAREA PROIECTULUI 

A doua reuniune a partenerilor din proiect a avut loc pe 11 și 12 iulie la Pitesti (RO) la 

sediul AOA Arges.   

Partenerii VEPA au analizat răspunsurile pe care 150 de planificatori VET le-au dat unui 

chestionar, dezvoltat special pentru acest proiect, si care a vizat identificarea nevoilor lor 

astfel incat sa putem define clar sarcinile planificatorului VET. 

 
 Partenerii VEPA, la cea de-a 2a intalnire din proiect. Pitesti – RO, 11-12.07.2019 

Această activitate a permis să punem bazele dezvoltării viitoarelor sarcini prevăzute de 
proiect, în primul rând definirea competențelor planificatorului VET, împărțite în 
cunoaștere, competențe, responsabilitate și autonomie. O altă realizare a fost crearea 
unor "structuri-suport pentru cursul de formare fata-in-fata si e-curs", care vor fi 
completate de către fiecare partener în următoarele 6 luni. Participanții la întâlnire au 
avut ocazia să participe la o vizită de studiu la compania Ronera  http://www.ronera.ro/  
pentru a discuta despre strategia lor de a-i întâmpina pe studenții care aplică învățarea 
bazată pe muncă (WBL) și cum ii ajuta să dobândească cunoștințe și competențe cu 
aplicare directă pe piața forței de muncă. 

CE URMEAZA 

Consorțiul de firme implicate in proiect, elaborează acum cursul de E-learning în 
conformitate cu sistemul ECVET, care va explora următoarele domenii: planificare; 
gestionarea de monitorizare și de colectare a dovezilor invatarii; evaluarea finală, 
validarea și certificarea; colaborarea cu părțile interesate; îmbunătățirea experienței 
WBL. De asemenea el va elabora Ghidul pentru invatarea fata-in-fata, adresat atat 
formatorilor de planificatori VET cat și planificatorilor VET înșiși. 
Pentru mai multe informații vizitați site-ul VEPA http://www.vepaproject.eu/the-project/   
sau contactati-ne pe adresa de E-MAIL: aoaarges@gmail.com 
Vepa Project  este si pe Facebook la adresa https://www.facebook.com/VEPA-Project-
2029476297140311/   
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